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 سا # نيا داجسوإ ” ساو

 ةرحيملا َةَسرَعلا هيرو

 ئرعلا داك زراو َهَقاَمْنلا ةران
 هَقاَمُمْلل ماعلا ًةراراإلا



 كمن لل ل5
 ةالشيسو ىيجا ىلا ىسع



 خصر"
 ناخزكنج نب ناخ ىولوت نب ناخوك ال وه نب ناخاقانا

 ماسقأ ةثالث ىلع وهو

 «دنوي » ةنس نم « مارا » رهش نم نيرشملاو نماثلا ىف هتدالو تناك
 ملاطلا ناكو « 60 . . . ماقمب ( 1؟م4) >8 ةنس لوألا ىدابج قفاولل
 سمالعا ةعجلا موي ىف شرعلا ىلع سلج دقو . ةلبنسلا جرب طساوأ كرابلا
 علاطي (1؟55) 558 ةنس ناضمر نم قفاوملا « راكوه » ةنس «نوش» نم
 ©0 + ةنس © ىدنيكيا » نم ؟١ ءاعبرألا ةليل ىف وتو « كلذك ةلبنسلا
 اعست هنايح ةدم تناكو . ( 1؟86) 58٠ ةنس ةححلا ىذ نم ٠١ قفاولا'

 5 رهشأ ةعبرأو ةنس ةرشع عبس هككح ةدمو « روتشأ ةعيسو ةنس نيعيرأو

 هتاسبو هئانبأو هتاجوز ءامسأ نايبوو « عيفرلا هبسن ريرقت ىف : لوألا مسقلا
 « هرابصأ ركذو « تقولا كلذ ىتح اوعرفت نيذلا هدافحأو

 . هئانبأ عورف لودجو

 « لاجيألا ءارسمألاو نيتاولناو شرعلا ةروصو « هسولج ةمدقم ىف : ىلاثلا مسنلا
 ثداوحو هن راتو « ةيناخنا شرع هئاقترا ةلاح ىف ءاسمألاو

 )١( لصألا نم ةطقاس ةلك .



 ملل يك ميس

 ىتلا حوتفلاو « تقو لك ىف اهب ماق ىتلا بورحلاو « هدبع
 , هةكح ةدمو ( هل ترست

 هنالكو هلاثمأو ةيلاغلا هكحو ةلضافلا هقالخأو ةديجلا هتريس ىف : ثلاثلا مسقلا

 ىتلا ثادحألاو تاياكسحلاو « اهب ىمأو املاق ىتلا ةنسحتسسملا

 تفرعو « نيقباسلا نيمسقلا ىف لخدي ملام هرصع ىف تعقو

 . لاجرلاو بتكلا نم ةقرفتم



 لوّزرا يدقلا

 ناخاقاب 1 مكبرات نم

 هدافحأو هتانب و هئانبأو هتاجوز ءامسأ نايب و « عيفرلا هبسن ريرقت ىف

 هئانبأ عورف لودجو هراهصأ ركذو « تقولا كلذ ىتح نيعرفتلا

 هناحوز ءامسأ ناييو عبف رأآ هبسل ريرقت

 نم دلو . يراوك الوط دشرألاو ربك ألا نبالا وه ناخاقابا

 تايظحمو تاجوز هل تناكو « « سودلوس » موق نم « نوثاخ نيجيوسي 0

 «« ناخوك ال وه » ةافو دعب « نونا ىاجلوأ » نم جوزت دقو . تاريثك

 عضو ؛ ناخوك الوم ةيظحم تناكىتلا « نوناخ قتيقوت » هعم بحطصاو

 . ةديس تراصف 2 نوتاخ زوقوت » نم الدب 20 « قاتقوبلا » اهسأر ىلع

 نم جوزت تيفوت اداف . هلاسن عيمج ىلع ةلضفم « نوتاخ ىجرود » تناكو

 « « نوتاخ ىجرود » ناكم ىف اهسلجأو راتتلا ةليبق نم « نوتاخ نادقون »

 < ناكروك روميتنلتق تنب « نوتاخ شيمزوتليا » نم جوز 'تيفوت انو

 ةجرتلا ( جراوتلا 2 . لوغلا تاريمأ اهسيلتو رهاوجلاب ةعصرما ةوسنلقلا ىنمع )١(
 * ةظوحلم 4*7 ةحفص « لوألا ءزجلا ىتاثلا دلحلا ( ةيبرعلا

 م نوتاخ زوقود ًاضيأ اهيلع قلطي (؟)



 مسا ا سس

 نادقون » لحم ابهلحأو « تاروقنتلا موق نم « ناكروك ىاقرط » تخأو

 نيدلا بطق » ناطلسلا تنب ناخاقابآ ناطلسلا جوزت كلذ دعب . « نوتاخ

 نم جوزتت مث. « نيجيوسي » همأ ناكم اهسلجأو « « ىنامركلا ناش دمت

 طبس ناكروك ىسوم اهخأ تناكو « تاروقنقلا موق نم « نوثاخ رم »

 تيفوثو ٠ مع ىدلو اناكو « ىسوملامأ « نوتاخ قوق » تناكو « ناخزيكسنج

 ىادوت » « نا نوغرأ » راتخا دقو . نوغرأ رصع ىق « نوتاخ ىرم »

 « قاتقوبلا اهسبلأف « تاروقنقلا موق نم اضيأ تناكو «هلاجوز « نوتاخ

 ىربكلا « نوتاخناغلب » نم ناخاقاآ جوزت كلذ دعب و . ىترم لحم ابلحأو
 اهطزنأ دقق « ةاغلل اهبحب ناكاملو . « ىجوغرب ىاقون » براقأ نم تناكىتلا

 جوز ناخاقاي ١ قوت امدنعو . « هنبسل 2و 6« ترم » ةلزنم نم ىمسأ ةلزنم

 ةجوزلا تناكو «« نوتاخ ناغلب » اهلحم لحأ تيفوت املف « ناخ نوغرأ اهنم

 . نوزبارط كلم تنب © نوتاخ هنبست » ىه ىرخألا

 مأ « كوكو » . "76 ىجاكيا شيمباق » هتاّيظحم ةامج نم ناكو

 « « ىجاكيا نيجانلوب » كلذكو « « زورون 2 ريمألا ةجوز « قوجئافط »

 كلذ دعب تراص ىتلا « ىجاكيا نيريش »و « « ىجاكيا نيجلوب هو

 نهريغو 6« ىجاكيا ىاتلا » تايرخألا هتايظحم نمو . دالوف ريمالل ةجوز

 . نهؤاعسأ فرعت مل نمم تاريثك

 )١( ىجكيا ؛ لصألا ىف .



 .هراهصأو هتانبو ناخوك الوه نب ناخاقابآ ءانبأ ركذ

 همأ تناكو ناخ نوغرأ : اهو نيكلم اراص نادلو ناخاقابأل ناك
 نم كلم ىذلا ناخوناخيكو « همع دعب اناخ راص دقو ؛ « نوتاخ شعاق »

 دافحأو ءانبأ ءامسأ نايب ىنأب فوسو .« نوتاخ نادقون » همأ تناكو « هدعب

 . هتريس ىف دارقنا ىلع اليصقت امهنم لك
 : ىلاتلا وحنلا ىلع كلذو « اعبس نكف © ناخاقابأ » تانب امأ

 أو هذه « غاتتلوي » أ نوتاخ ىادوت تناكو « « غاتقلوي م: لوألا

 « «ىجشوف ىاتيحلبا » نم «غلتقلوي»تجوز دقو . ًاضيأ «ىاقون»

 . « ىراب واك» ىف تيفو" مث « شمسابليا » نم تجوزتمدعب نمو

 . «ىجادوا ىادلود» ريمألا نم اهجوز دق ناخاقابآناكو « «ىاغط» : ةيناثلا

 نم اهوبأ اهجوز « « نوتاخ ناغلب » اهمأ تناكو ء « هكلم » : ةثلاثلا

 . © تواياب » موق نم « ىجوغراب ىاقون نباقوب ناغوط »

 تجوز دقو « « نوتاخ ىكوك » اهمأ تناكو « « قوئانط » : ةعبارلا

 .« تاريوا» موق نم اق نوغرأ نب زورون ريمألا نم

 تجوز دقو « « ىجاكيا نيجلوب » اهمأ تناكو « « غلتقليا > : ةسماخلا

 . « نيشوه » موق نم ناكروك ىتبرغ نم
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 ( نيجاوزأو هتانب و ناخاقابآ ءانبأ لودج )

 هروص

 ميس
 | هئانبأ عورفو هئاسنو ناخاقاب 00

 ظ

 : ةعباسلا
ِ 

 5 ناتسج رك كلم دواد نيا

 ريجلوب » اهيماو ع 6« ى

 نو ٠.6 ”اخ ىلرم » اهمأو « « نيجوت »

 وأ ) : ةسداسلا
 5 ا

 نم تحوز دفو «



 ىئاثلا رسقلا

 ناخاقابا خيرات نم

 «لاجتألا ءارمألاو ءاسنلاو شرعلا ةروصو « هسواج ةمدقم ىف

 ثداوحوهخن راتو«هيناخا شرع ىلع هسواح ةلاحىف ءارمألاو

 ىتلا بورحلاوتقو لك ىف اهب سعأ ىتلا ماكحألاو ؛هدهع

 .هيبأ ةافودعب هتايحو هكحةدمو«ه!ت رست ىتلاوتفلاوءاهيماق

 اوردصأو 2 مدنع عبتملا وه اك قرطلا اودس 2 ناخوك الوه قوت أييح

 لاخلا ىف اواسرأو « رخآ ىلإ ناكم نم قولت ىأ لقتني الأب رماوألا

 ه«ديعلاىلوو ربك الانبالا ناكهنأل ناسا رخ ةيحانب ناشاقايآ ةرضح ىلإ الوسر

 ىو . ناخاقابأل امزالمناكو رب زولا ةلزنم ناكىذلا «اق 1 نوغرأ» اضيأ اوبلطو

 .ناك ىذلا 6«تومشي »رضحو « ناردن زام تشم ىف ناخاقاب ناك تقولا كلذ

 ماجن فرعف 4 هيبأ ةافو نم نماثلا مويلا ىف نارأو دنب رد دالب ىلع ايلاو

 : هماقم نم نيموي دعب داع

 .قفاولا 6 راكوه » ماع ىف «وتاغج » ركسعم ىف ناخاقإلآ لزن دقو
 هبراقألا عيمج هلوصو دنع هلبقتساف « (1؟56) دك ةنس ىلوألا ىدامج نم 9



 تم ع ابق

 ةمدخ ةذمىضق دق ناكو « شويحلل اريمأ «نايونا<لبإ» ناكألو . ءارسألاو

 هملطأو « بارشلاو ماعطلا ناخاقإيآل مدق دتق « ةعاطلاو صالخإلاب ناخليإلا

 . هيبأل ثدح امو لاوحألا ةقيقح لع  دارفنا ىلع

 ءارسألاو نيتاوحللا عيمج عمتجا «ءازعلا يسارع ةماقإ نه غارفلا دعبو

 كلذ ىفو . شرعلا ىلع هسواج نأشب اورواشتو « ءارمألاو رابصألاو لاحيألا ٠

 « نايوناكليإ » لاثمأ ىئادقلا رابكلا ءارسعألا نم ريثك كانه ناك دبعلا

 رونكس »و « نايو رغامس »و « نايون ىاتنوس »و « نايون قاحنوس و

 نيب نمو . مهنم لك ركذ لوطي نمت نورخآو « اقآ نوغرأ »و « نايوت
 فحتلا هماسو هاصوأ دق ناخليإلا ناك ىذلا «  نايوث روتكس » ءالؤه

 ناخاقاب أل ةفالخللاو دبعلا ةيالوب ادبش ناذللا « اقآ قاحنوس » و  فئارطلاو

 هتوخإ ىلإ سمألا ليحن و ؛« كلذ ضفرب ناخاقابآ ناكف « ءارمألا رئاس لبق

 كريتعنو « ديبع اننإ » : نيلئاق اومكر نيعجأ ةوخإلا نكلو . نيرخآلا

 «نآاق ىاليب وق وه ديسلا نإ » : ناخاقابا باجأف . « انيبأ ماقم امناق

 ةفاكل ديس كنإ » : ءارمألا لاقف . « هرمأ نود سواجلا ىنستي فيكف

 دقو . ةثيدحلاو ةعدقلا ماكحألاو نيناوقلاو موسرلا اديج فرعتو « لاجتألا

 «شرعلا ىلع كريغ سلجم فيكتف ؛ دبعلل ايلو هتايح ىف ناخوك الوه كراتخا
 . نيصلخم كلذ ىلع مهعيمجج قفتاو

 نم « روان نانج » عضوم ىف كلما رب رس لع ناخاقابآ اوسلجأ مث



 ماع ىأ « راكوه » ةنس 6 نوش » نم ه ةعجلا موي ىف « ناهارب » لامعأ

 بسح كلذو ةلبذسلا ملاط ىف (1؟55) #55 ةنس ناضمر نم " قفاوملا روثلا

 ةفورعملا موسرلا عيمج اوماقأو . هللا همر ىسوطلا نيدلا ريصن هجاوملا رايتخا

 . لاوحألا هذه لثم ىف

 زج -

 ةصضصق

 كلم ا نوئش هريبدتو «دالبلا حلاصم ناخاقابا ميظنت

 دوقتلا نم ةريثك الاومأ ةيناملا شرمع ىلع هسولج دعب ناخاقابآ عزو

 « ءارمألا نم مريغو لاجتألا ءارمألاو نيتاومللا ىلع ةنيُمْلا بايثلاو رهاوجلاو

 ىلابشلاو لافتحالا نار ةماقإ نم غارفلا دعب و . دنجلا ةفاك هريخ مث

 ةرشابمو « اههيترتو كسلا نوؤش * طبض هينيع بصن لعجءشرعلا ىلع هسواحي

 . دنجلاو اياعرلا اصمم

 ىسركلا ىلع ساجي 0 « شرعلاو جاتلل » ايان ناك هنأ ممو

 نامرفلا هيلإ ا ني « نق ىديوق  نف نم لملا لصد نأ ىلإ عبو

 امعضو ىتلا نيناوقلاو ”ماكحألا ةرمتسم ةذفان قبت نأب الوأ رمأف . هتيلوتب

 بئاوش نمناصت نأو « نأش لك ىف اهردصأ ىتلا تانامرفلاو « ناخوكالوه.

 ظفاحت نأو « مهوماظي الأو « ءافعضلا ىلع ءايوقألا ىفطب الأو « ليدبتلاو رييغتلا

 . اهدادجأو اهابآ موسر ىلع فئاوطلا عيمج



 هسواجب ىرشبلا لمح دالبلا ةفاك ىلإ رماوألا كلما ردصأ عوبسأ ىغم دعبو

 نم رضح نم داعأ اكن ماكسحلاو ءارمألاو كوللاو نيطالسلا داعأو ء كرابلا

 شيمي «تومشي» هاخأ لسرأف رداب دقو . مهبلاطم ةباجإ دعب تاجاحلا باي رأ

 ىكل 4 ناتلا » دودح ىتح ناغومو ناورشو دنيرد ىجحاون ىلإ ةدعلا لماك

 شيم ©« نيسب وت » رخآلا هاخأ رّيس اك. ةافطلا ةيداع نم دودحلا كلت ظنح

 دالب ىلإ دفوأو . نوحيج فافض ىتح ناردنزامو ناسارخ ىلإ امام مع

 اخأ 6 نوادوت »و « نايون ىاكليإ » نب ©« ىجكيتبلا وغوط » مورلا

 «رغامس » لسرأ ايفوت امو . نابوج ريمألل ادج ناكى ذلا « نايون قاحنوس »

 رايدو ركب رايد ىلع ©« نايت ىابرود » نيعو . امهم اكم « ىاكروبك »و

 نب نوماريش » ىلإ ناتسجركب دبعو . ماشلا دودح ىلع ةعقاولا ةعيبر
 ' ىلوو . « وجاتلا » ىلإ ةصاخلا كالمألا ىلع فارشإلا لاحأو . « نوغامروج

 ىف هلمع ىلع « اقآ نوغرأ » رقأو . سرافو دادغب كلامم « اكآ قاحنوس »

 دم نيدلا سمش » ديعسلا بحاصلا دّلقو . دالبلا تايعاطقإ ىلع فارشإلا

 أرقم زيربت كلملا راد ذختاو . ةقباسلا ةدعاقلا بسح ةرازولا بصنم « ىنيوجلا

 « نارأ »و 5 فيصملل 6 هوك هايس 2 و « غاطالا » راتخاو . كلا رب رسل

 .نبدلا ءالع بحاصلا»و «وتاغح ) نيع تاقوألا ضعب قو . ىتشملل «دادغب» و

 .ناسارخةرازو ضوفو . دادنبىف « اق 1قاحنوس » ريمألا نع نيبئان « كللماطع

 .ناكو . «نيدلاهيجو» هجاوخلا هلجتل هذعب نمو «6 رهاطنيدلازع» هجاومللا ىلإ



 نيدلا سمث.» مساب اهعاطقإو « ركب ىبأ كباتألا دالوأ مساب سراف ملقإ كح

 كاملا ىلإ زيربتب دهعو . نامرك 4 نوناخ ناكرت » لس اك. « وكي زات

 . «اباب نيدلا ىضر »كللاو «رب رطئيدلا لالج » ىلإ ركب رايدب و «نيدلاردص»

 نبا « دمع نيدلا ءاهب > هجاولعا ىلإ ىمجعلا قارعلا تايالو ملتعمو ناهفصإب و

 كللا ىلإ قارعلا نم ءزجو نيوزقب و - 6« نيدلا سمث » ناوبدلا بحاص

 ارق نيدلا رخ رفظم » كاللا ىلإ ةعيبر رايدب و . « ىنيوزقلا نيدلا راختفا د

 ناتسجركب و . «ترك نيدلا سمث » كلما ىلإ زورمين ةكلممب و . « نالسرآ

 نم برقيام ىلع ماعلا هماعنإ نم ضافأ دقو . 6 نوداص » هنياو « دواد » ىلإ

 « هللا همر «ىسوطلانيدلا ريصن >هجاوملا ملاعلا ذاتسأ ذيمالت نمر يبكم اع ةئام

 « ناردنزام فارطأ ىف ماعلا كلذءاتش ىضمأو . ةرضحال نيمزالم اوناك نمو

 . ( 155 ) ؟* ةنس «زيربت » كللا راد ىلإ عيب رلا ىف داع م
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 ةصق

 امهنت رهو

 «داسحلاو موضحلانم ةعامج دالبلا هذه دصق ؛ ناخاقإبا دبع لئاوأ ىف

 « « راتوت » رأثب ذخ الل « ىاقون 2 ةيناثلا ةردل « دنب رد » نم كرحتف

 « تومشي » ريمألا هب رك راسو « ناخاقإبآ ىلإ هلوصو ربخ عئالطلا تبمأف



 ثلاثلل قفاوملا « راكوه » ةنس « جديتلا نم عبارلا ىف ناخاقايآ سمأ ىلع ءانب

 ىلع ناعجلا قالتو « « ركد» رهن ربع مث . ( 1؟58 ) "58 ةنس لاوش نم

 فوفصلا تمظتناو «« وسق أ » ىعدت ىلا 6« ناروم ناتج » نم ةب رقم

 لبأ دقو . نيقيرقلا نم ريثك لتقو « لاتقلا ىف دونملا محتلاو « نيبناجلا نم
 باصأو «لتق نأ ىلإ ةكرعملا كللت ىف انسح ءالب اق 1 راجاغط دلاو «اقوب وتوق»

 . ناورش ىتح اوعجارتو هدونج مزهناو « هنيع ىف ”مهس ًاضيأ « ىاقون »

 « ىاكرب » ءىطاثلا كلذ نم لصوو « رك رهم ناخاقإب ربع مث

 « رخآلا 'ئىطاشلا ىلإ هشيج عم ناخاقابآ ءاجو « ناس رغلا نم فلأ ةئامئالثب

 « « رك» ربن ىتفض ىلع نيبناكلا نم دونجلا فطصاو « روسجلا عطقب ىعأو

 ةمب رأ « ىاكرب » ماقأ دقو . نيقيرفلا نم ماهسلا فذقب ىديألا تدتماو

 ريعيل « سيلفت وحن راس ارذعتم روبعلا ناك املو . رهنلا ”ىطاش ىلع اموي رشع

 ىارس ىلإ هشعن لمسو « تامو قي رطلا ىف ضرم هنكلو . كانه نم رهنلا

 . . هشويج تقرفتو « نف»و وتاب
 نالاد» نم ادس وماقأف « هدونج ناخاق انآ رمأ (1١؟+5) 55 ةنس ىو

 اونيعو « ايمع اقدنخ اورفحو ء رك ىداوب لصتملا نامدرك لهسس ىلإ « روان
 نم ددرتت لفاوقلا تذخأو « هيلع ةظفاحملل نيملسلاو لوغملا نم ةعامج

 « روميتوكتم » ريمألا كانه كر“ « دنب رد رمأ نم ناخاقابآ غرف املو . نيفرطلا

 ( 1؟507 )558 ماع ءاتش ىفو . 6 نوتاخ ىاجلوا » و « نايون رغامس » عم

 . ناجرجو ناردنزام ىف ىتشو « ناسارخ ىلإ راس



 د هم

 ةءاكمح

 نوناغ ىتنوق لوصوو «ناخاقابا ةرضح ىلإ كب دوعسم ءىح

 كلانه اوقب دق اوناك نيذلا ناحوُك الوه ةريشعو

 لمحي ريفسلا جاواي دوم نب كب دوعسم ربزولا ءاج روك ذلل ءاتشلا ىف

 تاباسح ميدقتب بلاطي ناكو « « قارب » و «ودياق » ندل نم ةلاسر

 ناخزيكتج ءابق ايدترم ناك ناشاقأيآ ىدي ديب لثم امهحو . ةصاخلا امبك المأ

 . «نايون اكاليا > ادعام ءارمألا ميمج اردصتم سلجو« 217« ىلواب» قاقري »

 ةعجارم . 6 ىناكلعلا نيدلا سم ديعس » هجوما متي نأب رمألا ردص دقو

 مدق دق ريزولا نكي ملالو . اهداسبو عوبسأ لالخ تاباسملا كلت عيمج

 الومشم عوبسأ دعب فارصنإلاب هل نذأف « ةدوعلا لجعتي ذخأ هنإف ء اصلخم

 . تاماعنإلاو ةياعرلاب

 فافض ىلع ودعلا شيج روهظ ديفت موي دعب رابخألا تلصو « لحر انلف

 باسم اسنحتم هاو + لياحمت دق كي ودم نأ ناخاقايآ[ ف رمف « نوعانخ روت

 طاتحا دق هسفن دوعسم ناكو « هوديعيل اروف هرثإ ىف لسرلا لسرأف « «قارب»

 « نوحيج فافص ىِتح لسرلا راسو . ةلحرم لك ىف باودلا دعأو « رمأالل

 « ناسارخ ىلإ ليحرلا ىلع مزع دقق ناخاق ابا امأو . اوداعف « ربع دقو هوغلبف



 ربخ هغلب مث . اهيحاونو ناردنزام ىف ءاتشلا ىغمأو « سخرس ىتح راسو

 تاصو « هماجدوبك 2 دودح دنعو . اهلبقتساف ناخوك الوه ةريشع لوصو.

 : «روقموج » باو « رادوكت »و « نيشكت » اهيدلو عم « نوتاخىنوق 2

 « نيجنوسي 2 و « وذياب ىاقرط » لجنو « ودكنيك ١ و « باكشوج »

 ش . « ناخ اقابآ» ةدلاو نونا

 هتريشع كرت « ناربإ ىلإ « ناخوك الوه ١ هجوت امدنع هلأ ىه مهتصقو

 ايحاصم« روقموج » ناك ةنتفلا ءانثأ ىفو . « نآ اقوكتم و ةمدخ ىف.

 « كوب غيرأ » هجوتف « « وفل 1» عم هب رح ىف ةعزملا نابإ « كوب غيرأل »

 ضرأل ببس روقموج فلخت دقو . نآاقلا ةرضح ىلإ 6( روقموج ) مم

 لصرأ تاغ الوم ريجخلا غلب املق . ىحاونلا كلت ىف ماقأو « جالسلاو

 الو ٠ ةرسالاو وقوي ءاعدتسال ( 1؟64 ) د59 ةنس ىف « نايون ىاتابأ»

 « نايون ىاتابأ » مهكرتف «قيرطلا ىف ىفوت دقف ءاضيرم روقموج ناك
 هنادأف « رمألا هغلبأو « ناخوكالوه ةرضح ىلإ داعو « دنقرمس دودح دنع

 ىلع « قيرطلا ىف اديج هيلع ظفاحت مل كنإ » : هل لاقو اصع نينامث هب رضو

 0 . « ءانلا ةرشابمو برشلاو لك ألا ق تطرفأ دق كنأ نيح

 مهب ربع مث « لوس قي رط ىلع مطدو « ىدنه لجر مهداق دقف نكي امهمو

 ىدامح نم ١9 ىف هماج دويك ىحاوض ىف ةرضالا ىلإ مهلصوأو « نوحيج ره.

 بقل هحنمو « همرك أو ناخاقاب 1 هيلع نطعتق ( 1؟507) ه5 ةنس ىلوألا»



 قناخ وك الوه ىعن اهغلب دق « نوتاخ توق » تناكو . 276 ناخرت »
 دقو . نرحلا نم اهانيع تضيبا ىتح اريثك تكيف « ناشخدب ىحاون

 « عاتللو لاومألاب مهانغأو « مهتدافو مرك أو « مهمودقب سو ناخاقابآ جبنبا

 قود » ركسعم نم تءاج « ناقيرا » ابهمسا ةيظحم كانه تناكو

 نوتاخ قوق بيصي ناك ام اهوماسف « ناخوكالوه ةرضح ىلإ « نوناخ ٠

 «نوتاخقوق» تاب انيَحو. :.لاومألا نم ةمخض غلابم تعمل « مئانغلا نم

 ضعب ةعاجلا هذه ناخاقابآ مطقأ دقو . منلا ىتشب انادزم هتدجو ركسعملا

 00 قوانوت» مساب ىرخأ نك امأ ةدع نمو«نيقراذايمو ركب رايد نممضاولا

 ناكو .ذيربإلا بهذلا نمرانيد فلأ ةثام نم برقيام اهنم لضم ناكو

 . ةنايضلا مسد ةقئاف تالماجم ءالؤمل ىدبي انايحأ ناخاقابا

 ءاتنثلا ىضمأو « عيبرلا ىف ناسارخ نم داع ناخاقابآ نأ لوقلا ةصالخو
 ماقأو .6 هوك هايسب اظرمو « © غاتالا 2 ىلإ افيص راس مث «وتاغح »ىف رخآلا

 ةبراخل راس ( 1١5 ) هدم ماع فيص ىفو ىف « ىلاتلا ءاتشلا ىف « نارأب »

 .«قار»

 ماني امم ًاييصت مفدي ال وهق ء فيلاكلا لك نم ءافعإلاب هلماح زايثما ديقي بقل )١(
 نارتو . ةرزاو رزو اذإ باسأ ضرعتي الو« ءاشيام تقو كلملا ىلع لخديو« برملا ىف

 ( 0164 3سم 0يعمامأ,  ةديعن لع تهيمعللا# : (؟ ١س ) كلذك ةيئاتفج ةليبقرسا

 ( باشخلا ) مازتلا ىنعع قلنوت (؟)

 ( خيراوتلا مماج_ ) «٠



 ةصق

 «ناسارخ ىلإ رهملا ءاروام دالب نم قارب ءىجم

 همازهناو هراسكناو ناخاقابآ شيج هتب راحو

 ,قطانم ىلع ىلوتسا نأ دعب و « ٍماشكرابم ىلع « قارب » ىغق نأ دعب

 اذه نم هعنع 6« ودياق » ناكف « نايفطلاو نايصعلا كلسم كلس « ىاتنجلا

 « ىاتلوغم » وعملا ناكت قولا كلذ ىفو . امهنبي فالثلا بداذملو , كوالا

 4هلحم لحيل « شينكب » ريمألاب قارب ثعبف « نآ الا لبق نم ناتسكرتل ةنحش

 .نا اقلا لسرأف ؛ هعصق هيلع صقو نآ املا ةرضح ىلإ « ىاتلوفم » بهذف

 « < شيكب » ىلع ىفقف سراف فال[ ةتس عم « ىجني وق » همسا اريبك |ريمأ

 الو « لاقل لجو دفا نيا معناها قار رف انسخ لك يرش او

 شيج راغأف . ( اطخما) اتلعا ىلإ داع ؛ ةمواقملاعيطتسيال هنأ (ىني وق »فرع

 «ودياق» ةمجاهمىلع مزع هزك سم «قارب» دطونأ دعبو . « نتخا» ىلع «قارب»

 راصو؛ امهملع ءادتعالا نمداياون ءوس ىلع كب دوعسمامبعلطأف «روميت وكتم» و

 ره فافض ىلع نيقيرفلا ءاقتلا ىلإ ىمألا لآ دقو : هتبراحم ىلع امهضرحي

 «ودياق » دونجي ةعزملا هتليحم مقوأق ءانيك دعأ دق« "قارب ناكو « نوحيس

 ارفظم راصو « ةرفاو مئانغ ىلع لصحو « مهنم اريثك رسأو لتقوع «قاجبق» و

 . هروسغو هريكست دازو « اروسج



 ««قاجبق»و «ودياق » مازهنا ربخ هغلب امدنع « روميت كتم »بضغ دقو

 اضيأوه ممهججو«« وذياقد دادمإل سراف فلأ نيسف عم راجاكرب» همع لسرأو

 لتق دقو . هشيج اومزهو « هورمدف « قارب اوبراح مث « ةتتشملا هرك اسع

 ءارو ام دالب ىلإ ابوكتم « قارب » داعو « نوريثك ضرعو هدونح نم ريثك

 رقتسي نل » : الئاق ءارمألا عم رواشتو « دنجلا تاتش ةيناث عمجف « رهغلا

 .برخم نأ نآلا ةحلصملا نف . انيللع ىدتعت ىتلا عاجلا هذه دوجو عم انل كلملا

 اذهب ءارصألا بجأف « « دنقرمسي أدبنلو « ًابلسو ابن ةماعلا دالبلا هذه

 1ورواشت« رمألا ةقيقحم «راجاكرب »و « قاحبةهو «وديأق » لع املق «ةياغلل مالكلا

 لاق مثءىحاونلا كلت نم هودرطي و«هرثإ ىف اوريسي نأ ىلع اوقفتاو ؛ مهنيامف

 ..:رف . بيرختلا ىف نعميس « ةقيقملا هذه ىلع علطي اميح هنإ » : « ودياق»

 لاقف « حلصلا هيلإ بلطنو هحصتنو « الوسر هيلإ لسرن نأ ردجألا

 ىل انتذأواف . ةديطو ةيوق هنبيو ىنبب ةقادصلا دعاوق تناك » : « قاحبق »

 «قاجبق» ةحاصق نافرعي اناك الو . « لوقلا لوسعمب هعدخأو بهذأ فوسف

 «دخصلا ىف لزنف « مهرايتخا نسحأ سراف ىتئأم عم دنقرمس ىلإ هادفوأ « هتغالبو

 اماق.قافولاو حلصلا نع ثدحتي و « هلوصوب هربخم «قارب» ىلإ لوسرب ثعبو

 تحن 'ىبتخم ام لعب ال  :ءارم الل لاقو ةعاس ركف « « قارب » ةلاسرلا تغلب

 رضحيل : هل لقو «قاحبق» غلب م :لوسرلل لاق مث .« برخلا نم حلصلا اذه

 طالبلا اونيزف هعابتأ أو « « هروضح رونب ةبذعملا اننويع ريتن ىتح « امي رس



 ملل هاد

 ف شرملا لع نسلحو + ةحلسألاب نينجادم دونا تطضاو + ةمئاز ةنياؤ

 . كوالا ديلاقتل اتفو ةبسأ

 زازعإلاب هلياقو « شرعلا نع « قارب » لزن « « قاحبق » لصو الو

 « شرعلا ىلع هعفرو « قاحبق » ديب « قارب » كسمأ من: امتاعتو « عركتلاو

 ءاقل نم ىلحأ اذام » : الئاق سامح ىف « قارب » هلأسو « سوثكلا الدابتو

 نع ثدحتي « قاحبق » ًادبف.«؟ ءازعألا واب راقألا نم ءايل اوألا او ءاقدصألا

 كلذكانأو « لوقتاماريخ » : «قارب »باجأف . ىبرقلا ةلصو داحتالاوةحاصملا

 نم الجخ لظأو « ىناعملا هذه لثم ةاعارم بوجو نايحألا ضعب ىف ىلودبيب

 ملاعلا ىلع نوملاصلا انؤايآ ىلوتسا دقل . ةمومع ءانبأ اعيجج انأل ؛ ىلامعأ

 تقولا اذه ىف ملاعلا بارخ ىلع ققتن اذاملف . انل اثاريم هوكرتو < مهفويسب

 انيراقأ نم ءارمألا ةيقب نإ . ؟اننبي موقت تابارطضالاو نتفلا هذه عدن اذالو

 ةقطنملا هذه الإ كللمأ ال ىنكلو « ةرضانلا ىعارملاو ةميظعلا ندملا نوكلمع .

 ىتنادراطيل امهنإو ءابملع ءاليتسالل روميت وكَتمو ودياق ىلدصق دقو . ةريغصلا

 دقل » : لاقو همالكب « قاحبق مد بجأف . 6« ةريحو بارطضا ىف ملاعلا لوح

 «دانعلاوجاجللا عدنو « ىضاملا ركذن الأ لضفألا نم نكلو .ًاديدس الوقتلق

 « لاوحألا ميج ىف قفتن نأ ىلع « قاثيملاو دهعلا ضعبلا انضعب عم عطقنو

 . © ضعبلا انضعب رزاؤي نأ ىلعو

 نع ريثكلا ثحبلاو ريكفتلا ببسب ابراطضمو ارطضم «قارب »ناك الو



 . فارصنالا ىف «قاجبق 2نذأتسا عوبسأ دعب و . حلصلا ىلع قفاو دقف «لح

 . «قاحبق» لمعب ابحر و« «قارب »عم حلصلا ىلعاضي أ «راجاكرب »و «ودياق» قفاوو

 « سالت جرم ىف ءارسعألا كئلوأ لك ممتجا 1؟"4/ م50 ةنس عيبرىفو

 نماثلا مويلا ىف اودمع « تالافتحالا ىف هوضمأ عوبسأ دعب و . « كحنك» و

 ناخزيكتج ملاصلا اندج نإ »: لاقف «ودياق» مهقبسو.ضوافتلاو رواشتلا ىلإ

 هتعامل هأيهو هدعأو « همهس ءاضموهفيس ةدحو هريبدتو هنأرب ملاعلا ىلع ىلوتسا

 ةيقب نأو « براقأ اعيمج اننأ انيأرل انيبأ ىلإ انرظن واف ء انل هكرت مث هتريشعو

 نوكي اذاملف « عازن وأ فالخ ىأ مبني دجوي الو « انترسأ دارفأ نم ءارمألا

 ىنكلو « لاوتلا اذه ىلع لاخلا نإ » : قارب باجأف . « ؟قاقشلا اذه اننيب

 .ةيضرم ةشيعمو نيعم نطوم ىل نوكي نأ بجيف «ةرجشلا كلت ةرمث اضيأ انأ

 ىاتكوأل اراكذت ودياق قبف « ناخزيكتج ْئَدَلَو ىاتكوأو ىاتفج ناكدقل

 ناك ىذلا ىجوج نم روميت وكنمو راجاكرب قبو « ىاتفج نم انأ تيقبو

 . رغصألا ألا ناك ىذلا ىولوت نم نآاق ىاليب وق قبو « ربك ألا خألا

 كلت « نيجاملاو اطخنا كلامو قرشلا ىحاون ىلع ىاليب وق ىلوتسا دق نآلاو

 ىذلا كلل هتوخإ و اقايآ كيو « هلل الإ اهضرع الو اهلوط ملعي ال ىتلا مياقألا

 موخت ىصقأ ىتح نوحيج ره فافض نم ابرغ دتمب ىذلاو ؛ مهيأ نع هوثرو

 ثيح قاجبقو ناتسكرت ةيالو دجوت نيتقطنلا نيتاه نيب و . رصمو ماشلا

 ف كنك انيمو "ىلع متقفتا دق كنإف اذه عمو : نوكللكو نونيقت



 . « ىصقأ تح تأ دق ىنأ ىرأ ال « رمألا ةقيقح لمأتأو

 « مويلا دعب ىغاملا ركذن الأ انررق دقو . كيناج ىف قحلا » : اولاقف

 ؟ىراحصلاو لابجلا ىف مكر قحلاب اننيب ىتاشلاو فياصملا نك امأ عزو نأو

 . « ةلحاقو ادج ةيرخ ةيالولا هذه نأل

 نوكي نأو « رهنلا ءاروام دالب اثلث قاربل نوكي نأ ىلع مهيأر رقتسا دقو

 « ( روميتوكنم » ىلع كلذ اوضرعو« « روميتوكنم »و «ودياقل» قابلا ثلثلا

 . هتروشك سلا اومتأو

 قى نوحيح رهن « قارب » ربعي نأ ىلع قفتت مهتارواشم ةمتاخ تناكو

 ىتح ناخاقاب 7 كلام ضعب ىلع ىلوتسب و « نارءإ ىلإ اشيج دوي نأو «عيب را

 م »:«قارب 2لاقق .لاومألاو كالمألاو ىعارملا نمةعس ىف هدونجريصي

 اققو بهذلا اولوانت مث . « هيلع مسقتلو دهاعتنلف لوقلا اذه ىلع نيقفتم

 « ىراحصلاو لابجلا ىف كلذ دعب اوميقي نأ اوطرتشاو « مهديلاقتو مهموسر

 اياعرلا اوقهرب الأو « عرازملا ىلإ باودلا اوقوسي الو ؛ ندللا لوح اوموحم-الو

 « ( هدرك ىشيماغرت ) رارقلا اذه ىلع مهلك اوقفتا دقو . ةلداع ريغ بلاطع

 . هنطوم ىلإ مهنم لك داعو

 تئنارصألا ةروتشم قفو ككل دوعسم لسرأو «ةلم هدبعب «قارب 2قوو

 ةرامع نم هيلع تناك ام ىلإ عضاولا داعأف ؟ اياعرلا ةلاّسال تايالولا ىلإ

 ريست رهنلا ءاروام تايالو نوئش تذخأو « ةيعرلا تاتشأ عمجو « ةعارزو



 . لوألا اهدبع ىلإ تداع ىتح هتءافك نسحم نارمعلا وح

 ىقتشب سانلا قدرأو« ىرخأأ ةرم ىغبلاو لواطتلا دي دم« قارب >نكلو

 ىلع ذوحتساو « ربنلا ءاروام باود عيمج بصتغاو « تارداصلاو يلاطللا

 : كب دوعسم هل لاقف . ناريإ دصقي يل اداظو اروج مهاومأو سانلا ةعتمأ

 رسيتي مل اذإ هنأل كلذ « لامعألا هذه لثم ىلع مادقإلا ةكحلا نم سبل »

 « قارب» لدمف . 6 رايدلا هذه ىلإ ةرذعتم ةدوعلا نوكت 5 دالبلا كلت معتخ

 . ةركفلا هذه نع

 فاصنإلاو لدعلا رشن ىف اكمبنم اح ةنس ىف ناخاقانآ ناكو

 « ىاتنج نب هيب ىجوم نب رادوكت » ريمألا همزالي ناكو « ناريإ دالب ىف

 .همرك أو ناخاقابآ هزعأ دقو ؛ ىدنج فالآ ةرشع سأر ىلع

 لسرأو « ناخاقابآ ةرضح ىلإ لسرلا نم ةعامج ثعب دق «قارب» ناكو .

 انيحو .« هناغوط » لوغلاهيمسي مهساهنم «6 لوغا رادوكست 2 لإ اياده مهعم

 اهحتفف ةقرو مهسلا اذه ىف اوفخأ دق اوناكو « ةياغلل هب اورشبتسا هل هواس

 رادوكست ملعي نأ ىغبني » : اهيف ءاج ةلاسر اهيف دجوف « ةوللعا ىف رادوكم

 ةيالو ىلإ همتأ فوس ىتأو « ةدعلا لماك اشيج تددعأ دق ىتنأ اقآ

 ؛ هنع ىلختت نأو « اندصل ريسي اميح « هعم نوكت الآ وجرملاف . ناخاقابآ

 لكي هك المأ ىلع ىلوتسن ىتح انتهجاومو انتلباقخل ةصرف:هيدل نوكسنال ثيحم
 .6 ةنكمب ةقيرط



 ىف هراد ىلإ ةدوعلا ىف نذأتسا « ةلاسرلا نومضم ىلع رادوكت فقو اماف

 . هئارمأل رسلا كلذ فشك مث . كانه ىلإ بهذو « هل نذأف « ناتسجرك

 ىلع ناخاقإ/ 1 نوعلطيف « ناسارخ ةيحان نم موي لكن ولصي لسرلا ناكو
 رومألا ىفهعم رواشتلل «لوغا رادوكست» ىعدتسي ناخاقابآ ناكوء«قارب 2 لاوحأ

 الوسر تارص ةدع هيلإ لسرأف . ةيعرلاو سيلا نوئشب قلعتت ىتلا ةماهلا

 لاق ًاريخأو . ارذع لحتتي ةرم لك ىف ناكف « ىمألا اذه صوصخب

 هجوتام ناعرسو . « دنب رد قيرط نع قارب قمل نأ ديرأ ىفإ » : ءارمألل
 ىف ناكذإ « هشيج عم « نايون نوم اريش » هرثإ ىف راسف ؛ ةيحانلا كلت ىلإ

 .رخآ شجي «نابون ىاتبا» اميعبتو ءةمدقملا ىف« قانيلا» ثعب و « ىحاونلا كلت

 ىلإهجوتو« لاتق ريغنم «رادوكت» مزهناف«ةوب ر ىلعناعجللا قالت نأ فداصف

 ىلإ هنانغ ىولو « هرمأ ىفراخل « قيرطلا هيلع اوءطق دق اوناكمهنكلو « دنبرد

 جركلا ءارمأ طاحأف « قيرطلا اهبف ”لض ةمجأ لخدو « ناتسجرك لابج
 ةمجألا هذه ىف سيل » : اهف لوقي ةلاسر « دواد» كلملا هيلإ لسرأو « ةباغلاب

 . هلوقي المع ةباغلا كللت نم جرخل . « كسفن قلقت الو « دعف جورخلل قيرط
 ةفئاط رسأو ؛ ةميظع ةلتقم هدنج نم لتقف« هشيج عم «نوماريش » هب قل مث

 غلب دقو . 1؟55/54 ةنس ناضمر ىف عوضخلل هورطضا ةيابنلا ىو . مهنم

 كللل هنع اعف «ةنسلا كلت نم لوألا يب ر ىف ناخاقاب ةرضح هلايعو هلهأ عم

 هشيج منو 4 هرارسأ عضوم اوناك نيذلا ةتسلا ءارمألا مدعأو 3 هفطع قئافي
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 ىف نجس هنإ ليقو . هتبقارمل ايلوغم نيس هب لكوأو « ةرشع ةرشعو ةئام ةئام

 «سبملا نماجن 6 قارب » مزه اميح_ةئسدعبو ««نادوبك » رحن لحاس لعن اكم

 : تام ىتح ركسعملا ىلع ددرتي ناكو

 : ابيف لوقي « اربكتم اروهتم لوغا «نيشبت» ىلإ ةلاسر قارن لسرأ دقو

 قتح سيغداب جورم نإو « نيبناجلا نم ةدهمم تلاز ال ىبرقلا ةلص نإ »

 نأ بحيق . اندادجأو انئابأل ىعارم تناك دنسلا رهت فافضو ةنّرغ باب

 ىع تايالولا هذه نإ » : نيشبت باجأف . « انمشح اههفلزني ىكسيغداب لخم

 الأ ىنبنيف . اهايإ ىتحنم دقو « ناربإ كلم وه ىذلا ناخاقابآ ىديس كلم

 ةرصخ ىلإ الوسر لسرأ مث . « هدح ماي نأو « افازج لوقلا اقآ قارب قلي

 اذه نإ » : الئاق ناخاقاي 7 باجأف . لاحلا ةقيقح ىلع هعلطأف « ناخاقاب

 مويلاو « صاخللا انكلم وبف « حلاصلا ىبأ نع ةثارولاب ىلإ لقتنا دق كلا

 كلس اذإو . هدصل دادعتسا ىلع نحنف قارب اندصق اذإف . فيسلاب هيلع ظفاحت

 . « ىبرقلاو محرلا ةلص ةقيرط ًاضيأ نحن هعم كلنسف ةحلامهللاو ةقفاولا قيرط

 هجوتو « شويجلا عمجتب رمأو « ابضغ ضفتنا « لئاسرلا كلتب قارب عم املف

 هنم بلطو « « ودياق» ىلإ الوسر لسرأو ؛ ةبهألا ماب ىلع وهو ناسارخ ىلإ

 قاف » لسرأ «ءارمألا عم ودياق رواشت نأ دعبف . قباسلا دبعلل اذيفنت ددلا

 نبا ناخ كويك نب وقوه ن لوغا تابحو» « 6 ىاتكوأ نب نادق نب لوغا

 ردابيو « رهنلا قارب ريعي امدنع » : امل لاقوةصاخلا امهشويج عم ى» ىاتموأ



 ناخاقاب 1 نأل كلذ ؛ ادوعو ارذع ةلاملا هذه ىف الحتنا « هلاتتب لوغا نيشبت

 الصو امدنعو. «هتموامب لابحلل ةقاطال شجي قارب دصل بيرق نع كرحتبس

 نيدلا سعش» كلما امهملإ ىضناو «ةولخلا ىف تارم ةدع هعم ارواشتء«قارن» ىلإ

 رمأو« هيف اوركسف دق اوناكرمأ لك تارم رشع مهيولق ىف نكسمتو « «ترك

 تايالولا ىف ناخاقاب آو نأ اق ىاليب وقل تناك ىتلاباودلا اوقوسينأب «قارب»

 ىلع ارسج اوماقأو ةزوجعلا فكاريثلا اوكرتي مل مهنإ ىتح ؛ ىرخألا

 . نوحيج ره

 شك ىفسراف فال آ ةرشع عم هناكم «رومتكيب 2هنبا «قارب» كوت مث

 هلوصوبقرتي «نيشبت هريمألا ناك « « قوجورم » غلب ايلف رهنلا ريعوءبشختو

 ةقفاوع هئارمأ عم «قارب» ةيراحلا هجوتق « ١4/55 ةنس روهش ىف

 ««رواجوأ» نم ىدنج لأ ريمأوهو «وتكحسا) وعدل عمسال ف. «اق1 نوغرأ»

 6 قاربب » قحلو داع «قارب» ىلإ ىنأ دق «قاحبق» نأ « «قاجبقل» اعبات ناكو.

 ةبختنلا دايجلا هل مدقو : هدنع هورضحأف « قاجبقل ةعبات ”ىعارم نإ » : لاقو

 . مركسلاو زازعإلا ليبس ىلع ةيبرعلا

 ىلإ لسرلا لسرأو « ناردنزام ىلإ راس4 لوغانيشبت» نأىوقلاىراصقو
 ميظنتب 0 اق نوغرا 2 ماقو « « قاربت » لوصوب هرابخإل ناخاقاب ةرضح

 رمأ رخآلا بناجلا نمو . ناخاقاب 1 تايار لوصو نورظتني عيملا راصوعشيجلا

 .هلامي ركست ليلا نم اريثك «قاربل » مدقي نأب « وتكحس » 6« قاحبق >



 نإ >:قارب ركسعم ىف قاجبقل «ىاتريالج» ريمألا لاق ىلاتلا مويلا ىقو

 :«قاحبق» لاف.« كلجأ نم براحيل دونملا نمفال 1 ةدع عم قأدق قارب

 وتكجس كيلإ دمي "ل : اذامل» : لاق . «.. . ! ثدح اذام . بدأب اكتد

 ! قارب ةمدخ ىلإ . مويلا ىنأ هنأ نيح ىلع ؟ كب هتلص مغر ةليوط ةدم ذنم

 قيلي اب ترمأو « قاربب قيلت تناكىتلا دايجلا ىلع تذوحتسا دق كنأو ٠

 نم اننيب لخدتتىتح تنأ نم»: «قاجبق» لاقف . «قاربل ام رك اهنم كب

 لوقتىّتح كدبعتسل ىننإ 3: 6 ىاترالج » باجأف «ةدحاولا ةرسألا دارفأ

 نأ قافأل ناك تم » : «قاجبق» لاف .6« قارب كللل دبع ىننإ. تنأ نم ىل

 ريغب ىنبطاخم نأ بلكلا اهيأ كل نوكي ىتح ناخبزيكسنح ةرسأ شقاني

 قارب بلك ىلإف « ايلكت نك" اذإ > : « ىاتربالج » باجأ . 6 ! بدأ

 : لاقو ةريغ « قاحبق » جاتهاف .6 كيعأ لوتو ع كدح مزلاف ! كيلك ال

 .« ؟كلجأ نم قارب ىل لوقي نأىسع اذاف نيفصن كتددقول ةحقب ىبيمتأ »

 نقشالف « فيسلاب ىتتنمط اذإ » : لاقو ةيدلل ىلإ هدي « ىاتربالج» ده

 «قاجبق» ف رمفءطق «قارب» لكتيإو «ملالادشأ «قاجبق»ملأتق.« ةيدملاكنطب

 لي امم ةفاسملا ثناكو ءاديدش ايضغابضاغ جرف ««ىاتر الج »دي ؤي «قارب» نأ

 ةثالثوحن « قاحبق » نطوم تح ( قارن ) ركسعم ناك ثيح 6قوجورم» ةرطنق

 ءاريثك ءارمألا رثأتفءثدحامب ءارمألا ربخأو« هرادىلإ «قاحبق» دصقف«خسارف

 نأ اناظ كانه هلحر كرتو « ديصلا راتس تح هتصاخ ضعب عم اليل بكرو



 . هلاحتراي معي امدنع هترسأأل ضرعتي ال « قارب د

 هثللت ىف «ىانب » ةامسملا هتجوز تنام دقو.سراف ىنلأ ىف «قاحبق» راس

 نم هلأ ببسي هدونج مم لحر هنأب هريخم « قارب » ىلإ ثعب مث ٠ ةليلل

 !ا؟ءكلذل «قارب» قلقف.ةمواعم تسيلاهملإ هجوت ىتلا ةهجلاو « «ىاتربالج»

 ةئبعتب « قارب » رمأف . اليل مهمهادي نأ ةيشخ اوجيزلاو هدونج برطضا

 نا ىجكتيي «ىجايإ» و «راساي» و «نموم»هتوخإ فلك ابصلا قو«شويملا

 نكمأ اذإ ىتسحلاو حصنلاب هنوديعي هب نوقحلي امدنعو . هرثإ ىف اوعرسب
 مدقي فوس ىذلا «ىاتربالج» لصي امير ةليسو لكب هنولطاع الإ و « كلذ

 «ىاتريالجو » ةثالثلا ءالؤه راس مت « اربق هديعيق « سراف فالك ةثالث عم

 نم رثك أ مهنيي ةفاسلا نكست مل ثيحي سراف فال ةثالث هعمو مهئارو نم

 ىف فقوتو « خسارف ةرشع ةليللا تالت ىفراس دق «قاحبق » ناكو . خسرف

 اقلك ناكو « ماعطلا لوانت نأ دعب راس مث . فاعال لويخلا حرسو « حابصلا

 لوياعا نإفريسلا انلجت ول » : لوقي ناك هنكلو « «قارب» شيج نم اقتاخ

 ةب رقم ىلع اواصو ىناثلا مويلا ىفو . « ءودهو َنأتب ريسن نأ ىثبنيف « لكست

 ندل نم نومداق اننإ » : لوقي اصخش هيلإ اواسرأو « ورم دودح هنم

 نومضم ىلع فقو نأ دعبف . « هلوق كغلبنل ةظلل فقوتف ء اقأ قارن

 ءمينمالواقآ قاري نم رثأت ىأ ىبلق ىف سيل هنإ » : لوقي در ةلاسرلا

 « تيتأ ا ىشيمم دوعأ فوسو « قافألا مالك لامتحا عطتسأ مل ىنكلو
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 بهذأ فوس ىلإف اودوعو مسقأ اوبعتت الق 5 اق ودياق ىلإ بهذأسو

 . « ةلاعأل

 «قاحبق» عماوةناعتف «ىجايإ»و «راساي» و «نموم» لصو كلذ ءانثأىفو

 تابجو تنأ كلسرأ ودياق نإ : لوقي اق 1 قارب اندفوأ دقل » : اولاقو اوكبو

 «ىاتريالج عم دحتتت تنك و « رطاخلا ملي امالكىنم عمست كن إ و ءىدعاسم

 موهلا ىف هباقع ىلع تمزع دق تنكو ؛ ىلاوج عمست نأ نود ايضاغ تجرخو

 نإف « ةيناث دوعت نأ ىغبنيف « تلحتراو تبضغو ترثأت كنأ تملعف « ىلاتلا

 : «قاحبق» باجأف . « ىاتريالح بقاعأسو 21211 ا" نوكيسلاجلا

 ىلع ءانب تيتأ دق تنك « لوسعلا مالكلاب عدخأ ىتح الفط تسل ىنإ »

 «كلانهعابتألاو ركسعلا تكرتو « ىراد ىلإ تدع ىقوابقت مل اماف. ودياق رمأ

 هنوكلماملكو كركسعم ىلع ىلوتسأسف الإ و « نيملاس ىلأرو نق مهب اوسعباف

 : . 6« تدقف اع اضوع

 ضعب اندنع نحتو لحرت فيك » : هل اولاق دوعب نل هنأ اوفرع اف

 بارشلا نإ » : «قاجبق» باجأف.« دوعن مث اسأكك عم برشنس . بارشلا

 مثأف « مرثإ ىف ريس شويجلا نأ دبالو « رورسلا تقو ىف برشي

 الإو اودوعت نأ كل ريخ ءدونملا لصي ىتح بارشلاب ىنولغشتا نأ نوديرت .

 انوع« ىئدامإ عيطتسن نلف قارب شويج لك ىتتبقعت اذإ و . يسب ريسأسف

 رهظت الأ ىثبني » : نيلئاق رمألا اوريدن ةدشلاب مردأب دق «قاحبق» نأ اودجو



 مسلس اة" شن

 اذه دنع مهثيدح اوبمأف © انيلع ضبقلا قليف « شويملا ”تاكرح

 1 . اوداعو ءدملا

 مويلا كلذ ةيشع قو .نوحيج ءارعص لخدوءةقئاف ةعرسب «قاحبق» راس

 دارأو . لاوحألا ةقيقحمل احرشف « «راساي»و « نمومب » 6 ىاتريالج » قمل

 .ءارحصلا ودق نوكي قاجبق لءل >:هل الاقق . «قاجبق»'مبتي نأ «ىات ريالج»

 ىف « سومان » وحنرا سف.« ًاًثيش لعفت نأ عيطتسن نلف ءاضيأ هب تقل كن أولو

 نأو « اهرداغ دق هنأ نيبت ءارحصلا ةفاح اوغلب الف « كلذ ىلع ءاقفاوو « هرثإ

 ىرجام هل اوحرشو ««قارب» ىلإ اوءاجو ءاعيمج اوداعفةدعتسمتسسبل مهشويج

 ضرعتي مل كلذب «قاجبق» ممس املف . نيملاس «قاجبق» عابتأ «قارب» داعأف

 : مماذآو مهيلع ىدتعاو « «كي دوعسم » ءاتبأ لقتعا هنكل ميعابتأل

 دعاوق ثدبمت مث نمو . هيلإ هتدوع اباعم ةلاسر ناخاق يآ ىلإ لسرأ م

 بحاصلا رخآلا امهم لك وعدي ناكو . «ودياق»و « ناخاق ابآ نيب ةقادصلا

 هيلإ لضرأ « ىراخم دودح 4« قاحبق » غلب امدتعو . « .قاتروا » قيفرلاو

 ةعسأ نأ دير انف لوني صو نك قمار ارز قيلوقا روهكمو

 «ودياق » غلب اميحو . ىغمو كلذ ىلإ « قاجبق 2 تفعلي لف « كنئاقلب

 . هفطعب هلمثو هئاقلب جبتبا

 . « قاجبق >ليحر دعب «تابج » ىلع ظفاحت « قارب >ناكو



 « ةأه رطش «قارب» راس نأ ىلإ صرفلا نيحتي ناك «تابح» نكلو

 .هئارمأ عم رواشنف سمألاب «قاري» لع نيمويدعبو . هدوتج عم رخآلا وهب رهف

 واف . نآلا ىتح ودعلا عم لباقت لو ؛ لاتقلل ناسارخ ىلإ انثج انثإ » : اولاق

 دونجلا كلبمف «انلاتتل دمصي لب ؛ دوعي نل هنإف اًشيج انلسرأ وأ هرثأ ىف انرم

 ابهذ دق تابجو قاجبق نإ . ودياق نيبو اننيب ءادعلا بشنيو « نيقيرفلا نم

 انودمأ انعم امهتلسرأ دق كنإ : لوقي ودباق ىلإ الوسر لسردلف . امهتبغرب

 اداعو ءودعلاب اّمحلي نأ لبق كرماوأ ةعاط نع الكتف ءادعألا عم برحلا تقو

 . « امهيقاعت نأ ىتبنيف « امهيسفن ءاقلت نم

 ماقأ ىراخم دودح « تابج » غلب الو .وحنلا اذه ىلع لسرلا اودفوأ مث

 «اق1 كيزات» عم يراخم ءارمأ بهذف :«ناك مارح» ره فافض ىلعمايأ ةدع

 :«اق 1 كيزاتل» «رومتكيب 2 لاقف .تابحلوصوي هوفىعو«لوغا «رومتكيي» ىلإ

 : «كيزات» باجأف. « ريواغملا ناسرفلا نم ةئامسخعم هدص مطتست مل كنإ »

 بكرف . « هب راحأ نأ ىل نوكي فيكف « ةيعرلا نم انأو ريمأ تابج نإ »

 « هعابتأ نم ةرشع عم بره هنكلو « أخ «تابج» مجاهو « 6 رومثكيي )

 دونج هتبقعل م . هدونج ةيقب لتقو ©« ناك مارح » ربهم ةرطنق مدهو

 . هب اوقحلي ملف اخسرف نيثالث ةريسم ىلإ « رومتكيي

 ىلع ىعارأل ق“رف هنكلو « «تابح»و «قاحبق» بره «قارب» مءاشن

 ءالؤه دمعي نأوءنمست ىتج اهوحبرب نأب و:لويلا اوبكريالأب ممرمأو«هدونج
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 فتراربثلا ىلع اولقتني نأو « مهطاشن اودرتسي كل برطلاو وبللا ىلإ دونجلا

 «لواغرم» امأو ةارهب سيغ داب ىعرم «روسيي»حتنم م .لويلأ نمالدب ريجلاو

 قيرط .ىلع شيج عم هماقأ دقق « دونجلا ءالؤمل اريهظو ادنس ناك ىذلا

 ىتحو « قرطلاب اريبخو « ارفظم ايزاغ فراك هنأل سوطو روباسين
 ىف ماقأت وه امأو « قارعلا ىلإ ريسلا نابإ هشيج- ةمدقم ىف لجرلا اذه نوكي

 « روباسن ىف « قارب >دونح لزن 34 ةنس ناضمر 6 قو . ناقلاط

 دحأ ىلإ «قارب» دهعو ؛ىلاتلا مويلا ىف اهنع اواحتراوءببنلاو لتقلا اهيف اولمعأو

 ديعب فرصتلا اذه نإ»:«روميتغاتق» لاقف . اهناكس لتقو ةاره ببن ءارسألا

 درمتيس © ترك نيدلا سمش » كلما ابك اح نأ ذإ ء باوصلا ىرع

 نأ ةينلشلاو دعا كيش فلا يارا أ انهت قير وسلا اذن

 امس عم هلس رأو « هلوق قارب نسحتساف . « هرضحأو هيلإ باهذلاب انأ ردابأ

 «ىراب» ىلإ « نيدلا سم » كالا جرخ « ةاسه غلب اماف . هراضحإل سراف

 كللل ىلإ « روميتغلتق » بهذ مث ءايادهو ةيريرح ةشقأ هل مذقو « هلابقتسال

 دق اننإ » : ابق لوقي ىتلاق ارب ةلاسرهغلب أو « «راسيخ» ةعلق ىف «نيدلا سمش»

 دادغبو ناجيبرّدآو قارعلا ىلإ ريسلا ديرنو ؛ ناسارخ ىلع انيلوتساو انرضح

 دالب كعطقنو « انتيانعب كلمشن فوس ةلاحم ال اننإف « انتمدخ ليع تّقواف

 راس نيمو دعو .« ةعاطو اممم » : «نيدلا سمش» كللالاقف .«ابلك ناسارخ

 «دقكلاب مرودص تاالتما لق ادونج ىأرف« «قارب » مامأ لثمو« روميتغلتقةبحصب



 م ا سس

 ديدشلا ليملا نذ ةريعمو « ةيالصلاو روبلا نع ةرداص مهاوقأ عيمجو

 ريغ . مهتييط شهدق دادغب و زيرربت ىلإ ريسلا ىلع ةممصمو « ةراغلاو لتقلا ىلإ

 لكو «ناسارخ دالي كتحنمدق ىننإ » هل لاقو ةبانعلا عاون أب ةصتخا قارب نأ
 نم » :روقلا ىلع هلأس مث . « هرمأ كيلإ ضوفأس اذه دعب هيلع ىلوتسا اه

 كلا ناكأملو . « ؟ لجس ىف مهؤاعسأ لست كل تاسارخم ءايرثألا م

 نوكت فوس ةركفلا هذهل ثم نأب أبنت دف «ةياغلل ايك ذ ةيهاد «نيدلا سمت >

 . قار ةلود لاوز ىف اببس

 ًاعج «ترك نبدلا سمت م كلما ةرمإ تحن 6 قارب ) لعج دقف نكي امبمو

 مش . « باودلاو ةحلسألاو لاومألا ةارره ءايرثأ نم ذخ » : هل لاقو لوغلا نم

 رماوأىعمهعلطأف « املهأ هلبقتسا ةنيدملا غلب املف « فارصنالا ىف كللل نذأتسا

 لصو كلذ ءانثأ ىفو . ملاومأو مرودو مهحاورأ نم اميمج اوسْنيف « قارب

 « ةعاقلا كللا لشدف . رارج شيم مداق ناخاقابا نأب ”ىني قارعلا نم ربخ

 هذه نم ناخاقايآ هجنأ مث . لابلا نئمطم وهو ناخاقابآ شيج مودق اعقوتملظو.
 دتجو ةلودلا ناكرأو ءارمألا هعمو ع « نيشبت » ادع هتوخإ عيمج عم  ةيحانلا

 ىحاوضنم؛ هنايم لييدتنوق 3 نملحرو «ناسارخو قارعلارطش  ىصحم ال .
 كللت ىفو ؛ ٠/٠ / 54 ةنس ناضمر نم 4 دحألا موي ىف ناحيب رذآ

 قولخ دمي الأب هلدع لايكل رمأق ءايلباتس تحضن دق عرازلل تن مايألا

 .'لبانسلا نم ةلبس وحن هديب
 ( خيراوتلا مماج - ؟)



 لوسرلاهب قمل « «ككنالوأ روقوق» اهنوعدي ىلا «زايورش» عضوم غلب انو

 «هلقتعادق قارب ناكو « «نآاق ىاليبوق» لبق نم ادفومناكىذلا «كجاكت»

 نبي و « اهتقيقح ىلع قارب لاوحأ ناخاقابأل حرشو « اعرسم رفو ةصرفلا زهناف

 « ةليزه تحبصأ مهلويخ نأو «وهللاو بارشلاب امثاد نولغتشم هدونج نأ هل

 دعبو ءريسلا ف ناخاقاي[دِخ « «لوغا رادوكتل» ىرجاه ًاًئيش لعب ال قاربنأو

 «سموقىةرضحلا ىلإامدقو « «اقانوغرا»و « نيشبت» ريمألا هلبقتسا ىرلازواجنأ

 . مهصتخاو هتياعرب اعيمج هتبح ىف نمو «نامرك جاجح ناطلس» ناخاقابآ لهشو
 مث . غلابلا فاعلا لانو « هدي ليبقتب كلانه «نوغرأ» ريمألا فرشتو « هماعنإب
 مهاردلا دونجا حنم ةقطنملا كلت ىفو . ناكدار » جرم ىلإ كانه نم اولحر

 ىلإ راس مث . ةبيطلا هدوعوب مماوقو « ءارمألا ىلع ملخ اك ةريثكلا ريناندلاو

 بارتقالا عطتسي ملف « سسجتتلاو عالطتسالل « رداهب وتربق » لسرأو « زرخاي

 ىابكيت » و «رداهم قاجيوت » ةيناثلا ةرملل لسرأف « اجار لفقو «ودعلا نم

 قي رطلامهيلعاوعطقو «مهيلع اوعلطف « باي رافعضوم نمسراف ةنام عم «رداجب
 اوداعو نيريثك مهنم اولتقو مهومهاد ءالؤه نكلو « ةدوعلا اوعيطتسي ال ىتح

 ناخاقاب آ لغش دقو . اهيلع اوفقو دق اوناك ىتلا لاوحألا اوحرشو « نيملاس

 هيو لوغأ ثوشي 9: لبرأ م ةدايسلا نوئشب ةصاختا دنجلا ملاصم ريبدتب
 ىلإ 6 نيشبت »ريمألا ريسو « بلقلا ىف «نايون ىاتبا »لعجو « ةرسيملا ىلع

 كانه ىلإ لصو اماف . «لواغرمل» انطوم تناك ىتلا «نارجقج» ةرطنق ةيحان



 دم ا "جال

 بهذف « « لواغرم » لحر ببنو « مهضعب لتقو « «لوافرم» سرح ماد

 نيشبت ناك اذإ » : قارب لاقف ء شيلا لوصوب هريخأو « قارب ىلإ اذه
 ناك اذإ و « اماني رج نأ قبس دقف « ةيناث ةرم برحلل امدق دق اق 5 نوغرأو

 ربدن ىتح مهقي رط ضرتعاو تنأ بهذا . رخآآ رمأ كاذف ناخاقابآ مداقلا

 ش : يخل نمأ ن

 ددلاون وعلا بلطي ناكو « مهروبقو ءايلوألا دهاشم وحن ناخاقابآ هحنا 9

 احيصف ايك ذ الوسر لسرأ سيغداب غلب الو . عوششو عرضت ىف هللا نم

 : هل لوتي قارن ىلإ

 . هتقشمو رفسلا بعت كنع انفقحو «ناسارخىلإ قارعلا نم انمدق اننإ »

 ةيعرلا ةلاتساب لاني لب « نايفطلاو ملغلاب لاني ال ملاعلا كلم نأ انيقي للعاو

 بجيو . هيهاونو هللا رماوأب لمعلاو « دودحلا ىلع ةظفاحلاو ملاوحأ ةياعرو

 : كنأ لاحلاو . ةميخو هبقاوع نوكن ارمأ بنتحم و رذحت نأ لقاعلا ىلع

 «اندم ترورأو ارا تمرضأ دق

 !؟!ايندلا مح تدامت نرمف

 نم ادحاو رتخاف « انني نم ماصخللا لوزي نأ تدرأوا كنإف اذه عمو

 .دنسلا رهن فافض ىلإ نامركو ةنزغ كحنمأ يل حلصلا  الوأ : ةثالث

 لاخلا لايخ عدت الو « كدالب و كرايد ىلإ ةمالسسلاب دوعت نأ اسيناث
 : لاتقل بهأتت نأ اثلاث . كرطاخ ىلإ قرطتب



 « مدلا فيسلا ىهوج قني فنرأ امإ

 « ءاقصلاو لابقإلا ةلعش عفترل نأ امإو

 : هئارمأل لاق مث « ةهرب قارب ركفق

 « ةثالث اقرط ديدهتلاب ”ىنيع بصن لعج دق هنإ

 ! دقاحلا ود سلا ىنحصني فيك رظنان

 ىذلا «روسي» باجأف ... ةثالثلا قرطلا هذه نم ورا قير

 نإف « حلصلا ىف ةحلصلا فثرإ » : هرييدتو هيأرب ءارسألا ىلع امدقم ناك

 .تادعلا ةفاك مهيدلف مه امأ «ةرماض ةليزه انلويخو « اداع دق تابجو قاجبق

 راع اتييصي نل هنأل « نيماع وأ اماع ميقت ثيح ةنزغ ىلإ ريسن نأ ريما نف
 . انل رك هعم حلصلاو « ملفع كلم ناخاق انآ نأ ذإ ؛ لاتقلا نع عالقإلا نم

 «لواغرم» بضخف .« انل اهلذبيل ةريثك ىرخأ ءايشأ هنمسمتلن نأ نكمبو

 « كولملا ةرضح ىف 'ىبسلا ٍلأفلا رك ذي نأ ىثبني ال » : لاقو مالكلا اذه نم

 عم راس دق هنإ ! ناخاق ابآ وه نبأ . انسوفن ىلإ اليبس فوخلل عدن الأ بجيو

 هذه اربد ناذللا اهاقآ نوغراو لوغا نيشبت نإَو ءرصمو ماشلا ىلإ شيلا

 نحت » : « ىات ربالج » لاقو . « هلوصو ةعاشإ سانلا نيب اعاذأو « ةعيدلا

 ٠ « رمتلاءارو اهيف هدقمت نأ انب ىلوأ ناكل ؛ حلصلا ديرت انكو لو . لاتقلل انمدق

 « لاتقلا ىلع اوقفتاو «6« ىات ربالح » و 6« لواغرم » هلاق ام ىلع قارب قفاوف

 تقولا زاتخي نأ قارب هيلإ بلطف « « لالج > همسا مجنم هتبحص ىف ناكو



 دا بل سس

 نكلو ..« كلل حلصأ نوكي ارهش ترخأت اذإ كنإ » : هباجأف . بساتلا

 ةميق لأ » : لاقو اظيغ «ىات ربالج هزيمتو « ليجأتلا ىلع قفاوب ل « قاري >

 «لواغرم» لكتو « « ىوقلا صخب رتقي امدنع ايس ال ءاهسحتو موجنلا دعسل

 لاسرإب اوردابي نأو « اواتاقي نأ ىلع مهمأر رقتساو « مالكلا اذه لثعب اضيأ
 ال مأ هسفنب ءاج لق ناخاق ابآ ناك اذإ ام اوقتحتيل « سيساوجلا

 لاقو .انبئاح نم باودلا فلعل © ةاره سيغ داب » ىف ىعرملا قاض دقو

 .ناعرس هنكل « اسمحتم قارعلا حتفل ءاج قارب نإ » : ءارمأالل ناخاق ابآ

 مدق الو حلصلا ىف ىأر هل سبل نآلاو . انتبراحنو انتلياقم نع هتعرع ترتف ام

 نع افعو اهلهأ ىلع قفشأ هنكل . ةاره ببنب ناخاق ابآ رمأ دقو . برحلل

 يزل ردعتلاو رفا نولي ءاقدلاب اره ناكس ىدبأ ةتمقزال + مهر
 ابسانم اناديم راتخم فكرأب ©« زوغوت » ريمألا ناخاق ابآ فلكو . ىلاعت قملا

 « لبجلا حفس ىلع عقت تناك ةعساو ءارمص « زوغوت » راتخاف « لاتقلل

 نم ةثالث دجو كانهو « 6« وصارق » مسا لوغلا هيلع قلطي ءام اهراوجمو

 مهطبرب رمألا ردصق « ناخاق اّبآ ةرضح ىلإ مرضحأو « مهلقتعاف سيساوجلا

 نيبأس ىإ » : ممدحأ لاقف . ديدهت لكي موروجتسا مث . ةميخلا دوم ىلإ

 لوصو نع طق ًقيش ملي ال قارب نإ . اهتقيقح ىلع لاوحألا عيمج قدصلاب
 دق اق نوغراو نيشبت نإ لوقي مهضعبف « نونظ ىنل هءارمأ نإ و « ناخاق اآ
 ١ رابخألا علطتسنل انولسرأف « مداق ناخاق ابآ نأ اعاشأو ء اشيج اممج

 . « اهب مهيفاونو



 ربدو « ةغلاب ةقدب ركف « ملاوحأ ةقيقح ىلع ناخاقاآ علطا املف

 « احيصف ادلج اريبك ايلوغم ىعدتساو « قدارسلا نم جرخو ءالوقعم اريبدت

 رركيو « لسراا ةئيه ىلع ةرضحلا ىلإ اعرسم ىنأي نأ ىلع هعم أطاوتو

 داتءملاكش رعلا ىلع سلجو ناخاق ابآ داع ةدم دعبو . اهملع اقفتا ىتلا لاوقألا

 لخد « ليللا نم نيتعاس ءاضقنا دعب و . وهللاو حرملاب ءارمألا عم لذتشاو

 كلما ناك اميِب ءحالسلاب ججدم وهو « هعم أطاوت دق ناك ىذلا ىلوخملا كلذ

 تضقنا دقل » : لاقو ضرألا لبقف « قارب نع ثيدحلاب نيلغتشم ءارمألاو

 بناوج ىف ءادعألاو ةاصعلا ماقف « تاركسعملا نع كلملا داعتبا ىلع روهشةثالث

 اوبهنف « دارجلاو لغفلاك دونج قاحبق دنبرد نم لاهماو « اهفارطأو ةكلمملا

 لتقلا ببسب رايدلا كلت ىف ءىش ىلع اوقبي ملو « ءارمألا تاتويبو تاركسعملا

 ركب رايدو نمرألا دالب ىلإ دنبرد نم بناجألا شويج تدتماو « ببنلاو

 « اياعرلاو تاكلتمملاو تاركسعملا دحن نلف « ةدوعلاب عراست مل نإف . اهتمرب

 ةفيخ مهبولق تفجوأو اوب رطضاو اعيمج اولهذ « مالكا اذه ءارسألا عمساملف
 لع ظفاحت اننأ ْذِإ !!. .. انلمف ام مله: اعقاب لاقفا بقعا مهتويب ىلع

 امو انتاركسعمو اناياعرو انتابالو نوئش انكرت اهيب « ءادعألا نم ةاره ةنيدم

 ءاسنلا ذقننل ةليللا هذه ىف دوعن نأ ىأرلاف « ءادعأالا ءالؤه دي ىف اني قلعتي

 . قارب دصل ةيحانلا هذه ىلإ هجوتنف دوعن ء مرمأ نم غرفن نأ دعبو « لافطألاو

 نيمزاع + ُنارشتزام قيرط لإ اراخرو + :قاونألا قاوخت لاخلا قو



 ةئيلم اهلك ءارحصلا تناكو « مايأ ةرشع دعب زيربت دودح ىلإ اواصي نأ ىلع
 لتقب ءارمألا دحأ ىلإ زعوأ مث . املاح ىلع اهوكرتف « تاقدارسلاو مايملاب

 طف نينثا لتقي نأب ارسريمألا اذه رمأ هنكلو « ةئالثلا سيساوجلا ءالؤه

 اولزنو « كانه نم اولحترا مث . رمألا كلذ ريمألا ذفتف « ثلاثلا حارس قلطيو

 لسرأو « لاتقل ةحاس اهوراتحا دق اوناك ىتلا « هنيج » ءارحص ىف ىلاتلا مويلا ىف

 رماوألا نإ : لوقي « ىرابب » «نيدلا سمث» ىضاقلا ىلإ الوسر ةاره ةنيدمىلإ

 ىتح تاباوبلا اوحتفت الو « قارب لابقتسال ادغ نوجر خنت ال نأ ىلع صنت

 «هحارساوقلطأ دق اوناك ىذلا سوساجلا امأ. مكصالخإ و مكتعاط انيدا ققحتت

 طرف نم ناكو . رارفلاب ذالو روفلا ىلع بكرو ء كلذ ءانثأ ىف اسرف ذخأ دقف

 هءلطأو « اوهزم قارب طالب ىلإ بهذو « هدسج راج هيلع قاض دقو هرورس
 هثيجمو سرفلا هب وكر و هرارف ثيدحب ىلدأ مث « هرشب و « ناخاقابآ لاوحأ ىلع

 : لاق ةكحضم ةرابعبو ةيرخس ةقيرطب و « راختفالاو ةاهابلا ليبس ىلع

 ةيبقألاو تاقدارسلاو مايملا ريغ ءارحصلا كلت ىف دجوب ال تقولا اذه ىف >

 لاقو اكحاض راصو « اديدش احرف قارب حرفف . « ةمزحألاو سنالقلاو

 : عارصم : هسفنل

 مانلا ىف مأ براي ةظقيلا ىف هارأ اذهأ

 مهتوقو مهتعاجشو مهدادعتساو دنم او ءا رمألا ماظن نع سوساجلا لأس _

 ةعاجش ءارمألا ىف سيل نكلو « ةريثك اباودو ةحلسأ نوكلمي مهنإ » : باجأف



 دعا عاهل اك

 «يىاتريالح»و «لواغرم» رداب و « ةياغلل ىوقتو «قارب » رشبتساف . « ةقئاق

 قاوبكر مث « رفظلاو حتفلاب رئاشبلا نالدابتي شيملاو كللا ذخأو « هتئنهتب

 املف مهكر حتل زابش لوهسلاو لابجلا تناك ث يح ةبالصو ةبيهب مهتمرب حابصلا

 ةباوبلادجو هنكلو «رفن عم «دوعسم » ريمألا مدقت « ةاره ةنيدمنم اوبرتقا

 ىدأو « رضخل «ىراب» ىف «نيدلا سمث» ىضاقلا ةنيدملاىلاو ىعدتساف « ةقلغم

 هف ببسلا ام » :ريمألا هلأسف . نصحلا حطس نم ريمألل مارتحالا تابجاو

 « ةنيدملا انماس لق هرورم دنع ناشاقابا نإ » : ىضاقلا لاقف « باوألا قلغ

 ذيفتت ىلع انيلع ناعألا ذخأو « ءادعألا هجو ىف تاياوبلا اوحتفت ال :  لاقو

 ذخاؤي ثناخلا نأو « مومذم سعأ دبعلا ضن نأ ميل مودخْلا نإو . كلذ

 نأ مكتحلصم نم نإ » : « كب دوعسم » لاقف . « ةرخآلاو ايندلا ىف ماليو

 مرمي اوضرعتو « دونجلا ءالؤه ءاذغل كدنعام اومدقتو « ةنيدملا باوبأ اوحتفت

 الو . ةأرجلاهذه بقاوع نم كيلع ىشخأ ىلإف الإ و . ةرضحلا ىلع كفعضو

 < اونأف. «مدنلا عفتني ال ذئدنعو ءءوس متتنلا شيملا اذهنم يكقحلي نأ ىغبني

 « قارب » بضنق « ةاره لهأ نايصع ىلع « قارن» علطأو « دوعسم 2 داعو

 . ناخاقاب ا دونج رارقب هرورس طرفل كلذ ىلإ تفتلي مل هنكل «اديدش ابضغ

 مايملاب ةئيلم اهلك ءارحصلا اودهاش « ةاره رهن اوربع كلرأ دعبو

 « ةاره بونجح ةيحان اولزت مث « اهعيمج اهوبهنو « ةياغلل اوحرفق ؛ تاقدارسلاو

 نأ امو « ىلاتلا مويلا حابص ىف اوبكرو « رورسلاو ةعتلل ىف مويلا كلذ اوضمأو



 دتمم رح اهنأك « امل ةيابن ال ةعساو ءارحص اودهاش ىتح نيخسرف اوراس

 لحاس دنع لزنو ءام « قارب» حرف لدبتف « ةديدعلا شويملاو دونجلاب جوع

 ةيرقم ىلع اركسعم اوماقأ مث . وصارق فاقض ىلع « دور هوبره »

 . ةرطنقلا نم

 دق ىنإ » : مل لاقو ءارسألا ناشاقابا ىعدتسا « « قارب » لوزن دعب و

 لاتقل نآلا اويجوتت نأ بجيف « ريبدتلاو ىأرلاب كرشلا ىف قارب تمقوأ

 « مكنانبأو كئاسن ةايحو كنايح نع عافدلا لجأ ني نيرو نب ندعم

 نأ مكيلعو ءاندادجأو انثابآ قوقحقياوسل ةياعرو « كفرشو مكتعمسل اظفحو

 نإف ؛ مدوهج ىراصق اولذبت نأو « ددرتلاو ؤكلتلا «رطاوخ نع اودعبت

 .ءادعألا ةتامثو راعلاعم ةايحلا نم ريخ ؛ ةماركلاو فرشلا عم برحلا ىف توللا

 نأ « نيقفتم نيدحتم قارب ىلع انلمح اذإ ام ةلاح ىف ىلاعت هللا وجرأل ىنإو

 .ىبتتا نأ امو . « نيروصنم نيرفظم دوعنف « هتعزهو هنالذخ ىلإ انقفون

 : اميمج مهتاوصأ تلاعت ىتح همالك نم كلل

 « ديبعلا نحنو كلم كنإ

 كيأرو كرمأل انعضخ دق

 دقو . لاتقال اوهجوتو « ددرت وأ ءاير نود ريسلا ىلع اعيمج اوقفتا اذكهو

 « راغامس » هعم ناكو « شيلا ةنميم 6 لوغأ نيشبت » « ناخاقابآ » لس

 «اقآ نوغرأ»و «ىاتنوس»و « تومشي» ىلإ ةرسمملاب دبعو « « نايودنه» و



 دز: ونامرك دوتج ناكو . «اقآ ٌشاديع»و © ىاتلروب »و « نايوث روتكيش غو

 0 اقآ نوغرأش يخل نيعات «هاشنسو »و كياتألاو «جاحجتملا ناطلس» مهف ع

 . «لوق» ةيلوفملاب ىمسلا شيجلا بلق ىف ءارمألا نم ةعاججو ناي ون ىلتابأ ماقأو
 لعفتا « ةئبعتلا هذه لثم ةربشلاو وزغلا نع ثحابلا قارب دهاش اماف

 ءارمألا ناكف . « الطاب انلايخو أطش اننظ ناكدقل » :لاقو اديدش الاعقنا

 شيجلا اذه تنشأ ىتنإ » : « لواغرم » هل لاق ذإ ؛ رمألا هيلع نونوهي

 « لحر ةئاع شيجلا اذه تتفأ ىننإ » : ىاتريالج هل لاقو . « ةدحاو ةلمحن

 ظ : نيحانجلاو بلقلا طحأو
 ءلسمم ىلع مويلا ملقأ ىقتإ

 بير نود ريهاثملا لاجآ ىلع ىغَقي

 سيل شيملا اذهو ؛ كتوطس نم اوبره دق روميت وكتمو ودياق دوتج نإ

 انلووخ نأ نيح ىلع 2 ةزهجم مطويخ نأ ىف بيعلا نكلو 0 مهنم ىوقأب

 فوس » : لواغرم لاقف . « ءاملا قيرط انيلع اوعطق مهنإ مث . ءافجم ةليزه

 . « هايلا صالختساب ردايأ

 ناكو « افوفص دونجلا فطصاو « نيبناجلا نم شيلا اودعأ اذكهو

 امهم كلفلا مح بوص ةأؤو .رفيو ركيو « ةرسيو هنع لوحي لواغرم
 : ادقح ءىلملا هردص ىلإ

 « هسعبصإ ةباشنلا تليق املنع



 . هربظ تارقف ترسم

 « ديلا كلت ىلع ةمحرلا لزغتل : كلفلا لاقق

 .ماسبإلا كلذل ةرم ىثام ىحرمو

 نكلو « مهاعيزع تراخو ء لواغرم لتقل هدونجو قارب لهذف
 : «مهمزهأو دونجلا ءالؤه ىسفنب برضأس ىننإ » : لاقو ءايح «ىاتريالج»

 نابون روتكيشو اقآ نوغرأ مادو « ةرسيملا مجاهو « هناسرفل نانعلا ىخرأ مث

 ىلع مهب قلأو « مهدونج نم اريثك لققو « اق هللا دبعو ىاطا فسويو

 ككتشؤي» ىتحخسارف ةعبرأ وحن ىاتر يالج مهبقعتف « نوقابلا مزهماو « ضرألا

 اوناك مهنأل « هدنج عمجم نأ مطتسي مل ةدوعلا دارأ امدنع نكسلو « « ةارمح

 . تائلابو فولألاب اوتتشن دق

 ةنميللا لازت الو «يبناجلا اذه نم بلقلا ىف فقو دق ىاتابا ناكو

 تومشب لقتني نأ « ناخاقاب 1 » رمأ ؛ ةرسيملاتمطحت ادلف . اهناكم ىف ةتباث

 . ةررقملا ةدعاقلا بسح ابترمو اظنم ةيناث ةرم شدملا حبصأو « ةرسبما ىلإ

 «رومالوب » ناخاقاي] لسرأ دقو . قارب سنيو « برهو «ىانربالج» فا

 هنإ » : الئاق هدونج ىف حاص مث « هفداصي نم لك لتقيل «ىات ريالج» رْثِإ ىف
 فويسلا اولمعتساو ؛ دحاو لجر ةلمح دونجلا لمحل . « فرشلاو رخفلا مويل

 - . ضرألا ىلإ ءادعألاب نوقليو « ةرسيو ةنمي نوب رضي اوناكو « حامرلاو

 ىلع سلجو « لجرت دقف هرمع نم نيعستلا ىف ناك ىذلا « نايون ىاتنس » امأ



 ناخاقابا ةمعن انلوانت دقل » : دونجلاو ءارم الل لاقو « نيشيجلا نيب ىمرك

 دق نونوكي مهنإف « ىاتنس اولتق مهنأ ولو « تول نمرفم الف « مويلا اذه لثم

 ةاجنلا نكمي فيكف « ىلأشو ىنومتكرت اذإف « هرمعنم نيعستلا ىف ايش اولتق
 ةعاجشب اولتاقف . ناخزيكتج ةريشعو ناخاقابآ ةرسأ نم يلافطأو مكجا اوزأل

 . « رصنلاو رفظلا انحنع ى هلل مكي واق اوصلخأو « ةرلل هذه

 ىتح اديدش الاتق نولتاقي اوناكو « مهئادعأ ىلع اوامح مهأ لوقلا ةوفصو

 وعديو « بحتتيو حوني راصو « الجرتم قب و « ةثلاثلا ةلجلا ىف قارب اومزه

 «ىلاس» همس !لجر هفرمع اريخأو . هشيج نم دحأ همالكىلإ تفتلي رق“ عابتألا

 «امهس قارب نم بلطو « هسرف « اقارب » بكرأو لجرتق «ناناتكي زك 2 نم

 مويلا ىف هشيج غلبف راس مث « هيلإ اهاقلأو هتبعج نم ماهسلا نم اددع جرخأف

 ناكو. ايارع نواجرتم مهو هدنع اوعمتجاو ءايح ن نم لك هيلإ جرخف « ىلاتلا

 دونج ناك ذإ نيعم ناكم ىف اوميقي ملو « هترسأ نم ان نم لك هنلا ربع دق

 دقو . هنودجم نم لك نورسأيو ؛نولتقيو « ةرسيو ةنع مهنودراطي ناخاقابا

 قلخدو « سراف قلأ عم 6 نايون ىاكليا » ىنأ نبا «نوكلوه» مستسا

 عابتأ نم لحر ىأ اجي امل هتأر جو «ىاتربالج» ةعاحش الولو . ناخاقابآ ةعاط

 لاتقل فقي ناكو « نوحيج لامر ىف مهدوقي و « نيمزهنلا محب ناك هنإف « قارب

 مث نومزهنلا مدقتي ىتح هناكم ىف تبثي ناكو «ودعلا دونج هنم برتقي امدنع

 مهبحطصاو « كالحلا نم مهنم ةفئاط ْذقنأ ةقيرطلا هذهبو .ريسلا فنأتسي



 اسم ع حك سنس

 « ناسرفلا ةبيتك هيلإ تأجتلا برخ قسوج قي رطلا كلذ ىف ناكو . هعم
 دج مل كلذ نكلو « لابنلاب ( ناخاقابا دونج ىأ )اندونج ةعامج مهتقذتف

 كلذ لوح اوعضي نأب رمأف « ةأك ناخاقاب ةيار تلصو نأ ىلإ ءاعق

 ميمج قرتحا ىتح فئارينلا هيف اومرضأو « اريثك ابطح قسوجلا

 . قسوملاب نم

 ناردنز امو ناسارخ دالبب دبعو « اروصنم ارفظم ناخاقابا داع كلذ دعب

 هرازه لهأ لمثو « « لوغا نيشبت » هيخأ ىلإ نوحيج رهن لحاس تح

 « قانيلع » ناكو . نيمزهنم اورف دق اوناكن يذلا ءارمألا بقاعو « هتياعرب

 ؛ هتيص العو ربتشا ببسلا اذهلو « برحلا كالت ىف ةقئاف ةءاجش ىدبأ دق

 . مالسلاو +١ +52. ةنس ةجحلا ىذ ةرغ ىف ةعقوملا كلت تناكو

 ةياكح

 رولا هرويعو هتعزه دعل قارب لاوحأ
 هرمأ ةبقاعو هدونجو هعابتأ قرفتو

 بتاعي عرشو « رهملا هروبعو همازهما دعب الوهذم اريحتم « 500 م قب

 ثيحب ملافلاب بيصأ كلذ ءانثأ ىفو « ميفينعتو مهييدأت ىف ركفو « هبراقأ

 اوناك نيذلا ءارمألاو ةرسألا دارفأ هنع دعتبب راصف « بوكرلا عطتسي مل

 نأ الإ مثرايد نإ نودوعي اوذخأو « ارذع مهنم دحاو لك الحتنم هنوشخم



 « « قيلاب شيي » ىلإ هشيجم راسو «مهفلاخ ىاتغج نب ىروب نب لوغوأ دمحأ

 دق ءالؤه نإ !؟ ةفئاطلا هذه قح ىف اهتيكترا ةءاسإ يأ » : لاقو قارب ملأتف

 مم اورواشت دق اوناكو . ريفولا لالا اونتقاو لود لظ ىف 'نمزلا نم ةدم اومعن

 : مهوقي نوحرصي اوناك اًماطو « رهنلا ريعنل : نيلئاق ءارمألاو ةرسألا دارفأ

 ىوكرتو اورفو مللوق اوفلاخ لاتقلا موي مهنكل . كانه ىلإو انه ىلإ لحرتل
 تيفشنإف . ىنع نوضرعي « ضرما ىنارتعا دقو مويلاو « ءادعألا نيب الجرتم
 ؟ « اوبهذي نأ نوعيطتسي نيف

 كنإ ثيح » : تلاق مالكلا اذه « نوتاشاكون » هتجوز تعم املف

 ةيجلا تلعتشاف . « هب دوعأ مث دمحأ ىلع ضبقأو شيلا انأ دوقأسف « ضيم

 وعدلا ىمأ مهتراشتسا دعب و . ءاسمألا ىعدتساو « لوقلا اذه ببسب قارب ىف

 لقتساو « دمحأرإ ىف «القكنم» ىلإ ريسينأب «رازه» ءارعأ نم «رادلوأت »

 . فيثك شيج عم انيوملا ريسي ذخأو مهئارو نم ةفحلا وه

 6 ىاتنح نب ناب رس نب ىايكين » نأ مس نيتلحرسم راس نأ دعبو

 نبا ىروب نب قادق نب لوغأ وقيلات » هرثإ ىف لسرأف « ددجخ ىلإ ملقأ دق
 « « جاج » ةدلب نم برتقا الف . شيج سأر ىلع « ىاتنج نب ناكوتاوم

 : اهيف لوقي ودياق ىلإ ةلاسرب « لوغأ راسي » هيخأب ثدب

 شيمي ترس امنإ « قارعلاو ناسارخ ىجاوت ىلإ تهجوت امدنع ىتإ »
 فافض ىلع «© نيشبت » انيراحو « اقآ ودباق » ةروشم قفو ريبك



 ميس جالس

 هفات لوقب بارشلا ءانثأ رثأت قاحبق نكلو . انرصتناو « ناروحقوج »

 نأ لبق هجاردأ داعو رادلاو ركسعلا كرتف ؛ « ىات ريالج » نيب و هندب ىرج

 . هتلامسال ىجاياو راسايو نموم هرثإىتلسرأف « امهندب رادام ةقيقح لع فقأ

 ودعلا نأو ؛ ودياق رماوأ ىلع ءانب اتمدق اننإ : هل نيلئاق هحصن ىف اوغلاب املاطو

 اذهلو دعي لو مهمالكل عمتسي مل هنكل « دوعت نأ كب قيلي الف « برتقا دق.

 ىلع تابج ًاضيأ صكن ةاره اننلب اذإ ىتح انشويج مازع تراخ ببسلا

 معأ تنك ىتنأل ادحأ ةثارو نم لسرأ ف « قاجبتب قلو « رربم الب هيبقع

 للخنا قرطت بابسألا هذهلو . لاتقلا ىلإ رمألا لوئي دقو « حصنلا لبقي ال هنأ

 ىرخألا ةيحانلا نم اقاب / لصو مث . ةاره وحن شيجلا تدنق « اننوئش ىلإ

 قاجبق باهذ ببس نيرثأتم اوناك اندونج نأ مترو . رارج شيج عم

 « ىاتريالج » مهاد انيقتلا اماف . نيهركم لتاقث نأ انيلع ناكهنإف « تابجو

 برخلا ءانثأ مهسب بيصأ لواغرم نكسلو . ةمي زمطلا مهب قحلأو « مهترسيم

 شيما ناكو « ىمرق ىلع نم انأ تطقسو ؛ هلك أب شيجلا مزهو « لتقو

 مهبف حيصأ تنكسف « ىل نورمي مهفررعأ تنك ن يذلا داوقلاو ءارمألا نم هلك
 تفتلي قواخم ىأ نكيمل نكسلو . اسرف ىنوطعا ! قارب يكلم ىتنإ : الثاق
 نامللا دحأ ىنفرع ًاريخأو « هنأشل ىغمب لكلا ناكو ء تقولا كلذ ىف ىلإ

 هتيطعأفامهس ىنم بلطو ىنبكرأو هناصح نع لجرتف « « ىلاس » ىعدي ناكو

 . ديدش بستوقاش دوهجمب ءادعألا نيب نم ىسفن تذقنأو « ماهسلا ضعب



 مهلك اوعمجتف ىحرخلاو ةلاجرلا نم دونجي تلصو ىلاتلا مويلا فو
 قىيمالسو ىناجنب اهرشديل « نوتاخاكوت » ىلإ مهنم ادحاو تلسرأ مث < ىدنع-

 اوتبثاو «ةميزملاو م ايإف « كتيلإ لصن فوس اننإ : اهعم نلو ال لوقيلو.
 ىتحرظتني نأ هيلع ةرسألا نم لصي نم لكو ركب قحلن نأىلإ منك امأ ىف

 ركسعملا ىف اون اك نيذلا ةعاملا نم اهعم نمو «نوتاخاكون » تجبتباف . هغلبن

 لك أمو ةحلسأو ليخ نم اهيدل ناك ام لك تلسرأ مث« كلانه تفقوتو.

 للابقتسال دحأ رضحي مل نكلو « « نانالغاويا » دي ىلع سبلمو برشمو.

 فقوتي ملو « رازه ءارمأ عم لبق نم بهذ دق ناك ىذلا « ىات ريالج » ريغ

 تغلباملو . رهنلا اوربعو كانه ىلإ اولصو دق اوناكن يذلا ةرسألا دارفأ نم دحأ

 فقأ امدنع : ايضاغ تلق شيجلاو ةرسألا لاوحأ اهنم تعمسو نوتاخاكون

 تربعنأ دعب و « مهتذخاؤم نوكست فيك فرعأس مهنم دحاو لك رذع ىلع

 .انادحوو تافارز ” ل!عنودفاوتي ةرسألا دارفأ ناك« ىنطوم ىلإ تدعو رهنلا»

 لوغا دمحأ قش لاحلا كلت ىفو « ملافلا ىنارتعا ءارمألاو مع اوعمتجم نأ لبقو

 هرثإ ىف تعب دحأ ىف ةقث ىلدعت ملاملو « قيلاب شيب وحن هجوتو ةعاطلا اصع

 ىكل مهئارو نم انيوملا ترسو « ةفحلا تبكر مث . سراف فلأ عم رادلوان

 هترسأ عم هجوت دق لوغأ ىابكين نأ ديفي ربخ لصو كلذ ءانثأ ىفو ٠ هديعأ'
 تفي امو . هرثإىف هدنج عم «لوغا وقيلات» اضيأ تاسرأف « دنجخىلإ هدنجو.

 لاوحألا هذه ىلع هعالطال «ادنا» ىلإ «راساي» ىبسأ تلسرأ «جاج» ىحاون



 وح

 ىلع تدرمت ىتلا ةقئاطلا كلت ىلع ضبقأ ىتح دنجلاب ىندي ىكلو
 . © مثدونج ديعأو

 قاجبق داع امدنع » : باجأ ةلاسرلاهغلب و « ودياق » ىلإ راساي لصو املف
 ىكل ىجايإو نموم عم كلسرأ دق « قارب » كاخأ نأ نيبت اقياضتم ارثأتم ْ

 اعوط دعي مل اذإ ىتح مكسئارو نم ادونج لسرأ كاخأ نكسلو « ايضار هوديمت

 كانه نكي ل » : راساي لاقف ؟ ال مأ حيمص اذه لبف « ةوقلاب هوداعأو هولقتعا

 قاجبق ةرسأو قارب لسر نم نيقيلا لع لع دق « ودياق » ناك الو . طق دوتج

 نإ : راسايل لاق « مهئارو نم شيج عم « ىاتريالج » لسرأ دق قارب نأ

 ىلإ كلسرأ ذإ مويلاو ء مكنات ببسب ركسنع اوضرعأ دق دنجلاو ةرسألا
 .« مب دحأق ثي فيكف . ابذك هنع تبجأ مالك نع كتلأس ددلا ىنم بلطي

 هدنأ قارب نإ » : ودباق هل لاق كلذ دعب . ملا هارتعاو اديدش الجخ راساب لجفخ

 ؛ هتمزهو ( نيشت)» ريمألا عم تيقالت دقل : الئاق ىعداو هتلوحررب رتغا دق ناك

 فى و ؛ هورضحيلو هيلع اوضيقياف « اقياضتم ارثأتم قاحبف داع بيسلا اذحلو

 هدونج عم اهحتف دق قارب نأ عاشي ىتح ناسارخ ىلع ىلوتسأس
 0 . ةعاجشو ةلوجرب

 ىلذألا هللا حنم دقف « قافنلاو ءوسلاب ةئيلم تناك كب واق "نإ ثيحو
 « ةلذمو ةناهم ىف ناسارخ نم مجرخأو ممزه ىتح رصنلاو ةزعلا « اقابآ »

 دارفأ نيب تارولاو نئفلا مترثأ ىتح « دالبلا هذه ىلإ متضو نإ امو
 ( خيراوتلا ماج ؛ )



 ديس ه8

 ضي رم ةفحلا ىف قارب دقر نأ ىلإ ةياهعلا ف سمألا ىدأ ثيحب « كترسأ
 تقولا ىف هنأ ىردي ال وهو « دنجلا عم بهاذ ىنإ : لاق اذه عمو « اكهنم

 مطتسي مل نيمظنم نيبترم هبناج ىلإ هدونجو « ةملاس هالجرو هادي تناك ىذلا

 نإ ٠ شيجلا نادقفو ضرما عم نآلا لعفي نأ هاسع اذاف ءام المع ىتأي نأ

 « دالبلا تفي نأ ديري اذه عمو « ابعتم اضي رم ةفحلا ىف نآلا دقار قارب

 . « ًاقدص هلمجت نأ دي رتو بذكلا جسنت تن

 : الئاقمبعم رواشلنو « هءادزوو هءارمأ ىعدتساو « راساي » ةسارحب رمأمث

 ةعلا هت انتي راحل ءاج امدنعو . تاونس ةدعاندالب بصتغا دق قارب نإ»

 الأ ىلع قاشيماو دبعلا اندقعو « هيوملاو عادلاب قاحبق انحلاص مث

 ىلع ىأرلا رقتساو حلصلا بخت انبرشو « ىرخأ ةرم اذه دعب فلتخم'

 ىلا 0 ىلعو «انتيالو ن< محنو هتياالو قارب محم نأ

 . انتيالو لاومأ اولصحي

 بلطل تارم ةدع لسرلا قائيملاو دهعلا ماربإ دعب انلسرأ انكسلو »

 ىلع تربص دقف اننيي مسقلا ناك الو « مموب رضو اثيش موطسي ملف ؛ لاسلا
 «ددملا ىنم بلطو «ناسارخ هيف دصق ىذلا تقولا لح نأ ىلإ ضضم

 لف « شيج سأر ىلع تابجو قاجبق - صالخإ قدص نع  هيلإ تلسرأف
 داعو قافألا ىاتريالج مالك نم ضعتما دقف قاجبق امأ « امهمركي ملو امهمرتحي
 تابج داع كلذك « كلذ هل رسيتي ملف هرسأل اشيح هرثأ ىف لسرأف ايراه



 مدل مهو

 . هنبا نم افوخ انيلإ مدقو « ارثأتم اقياضتم

 ذحخأ دقو « ةفخلا ىف وهو ىرخأ ةرم شملا قارب دوقي نآلاو »

 انيلإ « راساب » هاخأ لسريو « ةرسألا دارفأ نيب تابارطضالاو نئفلا ريثي

 ثح انتايالو رمدت فوسف دنجلاب هانعأ اذِإَف « ددلا ابلاط هيوّتلاو عادخلل

 , قلي مث انم ةعيزهلا قلي فوسف ددلا هيإ لسرن مل اذإو « ليخلا كبانس

 ةرم نئفلا ريثي و نآ اقلا عم دحتيف « 6 قيلاب شيب »ىلإ ليضلا هشيج عم هسفنب

 ءانه 6 راساي » ةيخأب ظفتحم نأ ةحلصلا نم هنأ ىرأف « انمجامم مث ىرخأ

 : اهيف لوقأ ةلاسر هيلإ لسرأو + ىدنج فلأ ني رشع عم ىسفنب انأ ريسأو
 «انلوصو نين لاتقلا اورشاب دق اوناك اذِإف . « ادنأ قارب » دادمإل مداق ىنإ

 لإ فت را اقارب » مزهملا ناكو نيقيرفلا دحأب ةميزملا تلحو

 مهعدن الو ءانتئيثمل نحن مهعض# مث ء ايئابن هيلع اوضقيل هئادعأ

 نأ ىرورضلا نف قارب مهيلع بلغت اد امأ « دالبلا هذه نم نوجرخم
 ريدن و « « اقارب » ديعن ناكلا اذه غلبن امدنمف . هيلع ىهدونج مدقتت

 « هناكم هريغ سلجتو « هجو نسحأ ىلع هيلع ءاضقلا اهب عيطتسن ةقير

 لاققف . « تابارطضالاو نّفلا هذه دمخت ىتح ان رمأ عوط هدونج لعجنو

 . « باوصلا ىأرلا وه اذه نإ » : ءارمألاو ءارزولا

 : اهيف لوقي ةلاسر لسرأو « ىدنج فلأ نورشعهعمو « ودياق بكرم

 نأ ىلإ هضرغ ىنخأ دقو « دادمإالل دونجلا نم فالآ ةدعب انثعب دقل

 . قاريب لصتا



 دس جال اس

 لسرأ دقف اذه عمو . « لوغأ دمحأب » قحل دق ناكف «راداوان » امأ

 دقو « ةيعرلا نم درفانأو ريمأ تنأ» : هناسل ىلع لوقي الوسر هيلإ

 « كيراحأسف دمت مل نإف « ىنسحلاب كديعأو كيضرتسأ ىكل قارب ىنلسرأ

 هناوعأ هحصن الكف . ةياغلل المت دهحأ ناكو 1 « دوعت نأ باوصلاو

 تح دوعت نأ ىنبنيف . نوريثك دونج لصو دقل : نيلئاق هوراشتسمو

 رواشتنف ركسلا نم تقفأ دق نوكت ذئدنعو « دنجلا ضيأ وه بحس

 ىذلا « رادلوان » مجاهي ناك لب « مهحصنل عمتسي الو مهمالكل تفتليال

 ىنستي فيكنف « ناخزيكنج ةريشع نم هنإ » : لوقيو هرهظ هل ريدي ناك
 ىلإ دوعي دمسأ ناك «رارقلاب رهاظتي رادلوان ناك اكو « « هيراحأ نأىل

 رادلوان نأ ىأرف دمحأ رظن مث « ىرخأ ةرم هشيم رادلوان هبقعتيف « هناكم

 هنواقتعيس همدخ نأ ركسلا لايخ هل روصف « ىرخأ ةرم هنم برتقا دق

 ةتصاخ. عم لصفتاو « ةبختنم ةليصأ دايج ةدع ْذخأَف ؛رادلوان ىلإ هنومايو

 . ىده ريغ ىلع ”رفي قفطو « شيلا نع

 باصأ ةأجفو « ماهسلاب هيمريو هدراطي ذخأو « كلذي رادلوان لف

 دونجلا ىأر اماف « روفلا ىلع كلبف هردص نم ذفنو دمحأ ربظ اهنم دحاو

 ' قارب ىلإ الوسر رادلوان لسرأ مث « هوعاطأو رادلوانل مهلك اوداقنا كلذ

 . ثدح ام هربخيل

 هيلإ لسرأف « ىابكيت بقعتي « لوغا وفيلات » ناك ىرخأ ةهج نمو



 م قال

 ىايكي قدصف . « اعمريسنو لصن ىتح كناكم فق » : اهيف لوقي ةلاسر

 هدنج ضرعتو « حابصلا ىف وقيلات همجاه نأ ىلإ , هناكم ىف فقوتو همالكلوغا

 تهم مث . كلهو مهس ىابكين باصأق « ماهسلا نم لباول جراما نم

 . هدوتج داعو هتاركسعم

 املو ءرادلوان دي ىلع لوغا دمحأ لتقب ربما لصو تقولا كلذ ىف

 ناكو « « قيلاب شب » ىلإ بره دقث دمحأ براقأ رم وقبلات ناك

 دونج مامغناو قارب ىلإ رابخألا هذه لوصو دنع برتقا دق « ودياق »

 دونح عم تمدق دقل » : لوقي « ودياق » لسرأف « هيلإ دمحأو ىابكيت .

 هسفن «ودياق » بمنأ اذامل : قارب باجأق ؟ ريسملا ىنبني نيأ ىلإف « نيديدع

 « ىابكينو دمحأ رمأ ىوتنا دقل . ؟ ةفاسلا هذه لكمطقو ريسلا اذه لكب

 لباقتت ىتح © اذنا ودياق » اًضيأ دميلف . ضي رم ىتنأل نآلا دوعأسو

 .« ءاقثلا دعب

 ةلاح ىف « قاري » نإ : هئارمأل لاق مالكلا اذه ودياق معس انلف

 انع دعتييو لياحتي نأ دي ري هنإ « ةليملاو عادمخلا نع دعب علقي مو « راضتحا

 < قارب ركسعمب قدحأو دونجلا عيمج داق ةليلا كلت ىفو . « اناري نأ لبق

 لصو اسف . هلبع ىتبني ايف اوركفيو حابصلا ىف اولباقتي نأ ىلع لجرت مث

 « ودياق » لسرأ حابصلا ىفو « ايعرو افوخ هتليل تام « قارب ىلإ ريخلا كلذ

 اودهاشو « ليوعلاو خارصلا قارب ركسم نم اوعمسف «ءاقللا نوبلطي السر



 دن جتواشل

 ارداعف تام دق « قارب 9 نأ اوفرعف « نهروعش تارثان تاديسلا

 .ودياق اوريخأو

 « ىابوح» و « هاشكرابم » عمم قارن: نكسسعم مهغواب لبقو

 نولوانتي اوذخأو اوفراعتو اورضفل « وذياق » ءىحتو قارب ةاقوب « نابق »و

 شهجأو « ودياق » جانا قر كيو اودك أتو عيبا لصو مث ماعطلا

 صاخشأ ةدع «ودياق » لسرأ دقو . ةرسألا دارفأ لك هعم ىبو « ءاكبلاب

 مث « متأم ىف اضيأ انه اننإ » : الئاق اهتي متل نوتاخاكون ىلإ هتصاخ نم

 . عفترم لبج ىف « قارب » نفدب ودياق رمأ

 عم 4 نابقو » « ىاب وج »و « هاشكرابم » رضح ىلاعلا مويلا ىفو

 وهودياق نإ » : نيلئاق ودياتل اوعكرو قرفلاو بئاتكلا ءارمأ عيمج

 . هب انرمأيام لك ىف نيداقنم نيعيطم هل نوكتسو « مويلا ذنم انديس

 بصتغاو « هتايح مايأ ىف احداف اماظ هترسأ مظو قارب انيلع ىغب دقل

 اقنإف «شبيغن ىل اندعاسو ودياق اندمأ اذإف . ةبستكملاو ةثوروملا انلاومأ

 انييصي فوس اميمج اننكل ؛هيلإ رمألاف لمقي ل نإو . هتدارإب لحترتس
 . « بارطضالاو تدشثتلا

 تناك ىتلا مكلاومأ نم نوفرعتام لك كيلا درتس » : ودياف لاقف

 ًاضيأ انأ ملأ فوسف ىنتوبحو ىتودوت متألو . مكنم تبصتغا دق

 : « ؟دالبو مكلاومأ مكلاسأو قف



 مهل مواسم

 دوقتلا نم قارب ةنانزخ ىف هآرام لك هليحر دنع « هاثكرابم » ذخأ مث

 ىلوتساو نوتاخ اكون نذأ ىف ناك نيملا ردلا نم اطرق ملخو « عاتلاو

 اهنم قبي مل ىتح هلاومأو قارب باود لك مهني ابف تعزو مث « هيلع

 . طق رثأ

 ةياكح

 اروصنم ارفظم قارب برح نم ناخاقابا ةدوع

 ةيناحللا يسارلاو علملاب نآاقلا ةرضح ندل نم لسرلا لوصوو

 ةيناث ةيم شرعلا ىلع هسولجو

 داسف نم ناسارخ ىبلقإ رهطو ٠ قارب ىلع ناخاقانآ ىضق نأ دعب

 « ةمدقلا ةرضاحلا تناك ىتلا ناجيب رذآو ىتارعلا ىلإ داع « مهنتقو نيبقاربلا

 دونجلا ءالؤه نم قولخم ىأ قحلي مل « قيرطلا ىفريسلا ءانثأ هنإ ثيحب

 ٠ ةرعش ديقب ةّقشم وأ ىذأ نيريثكلا مشحلاو نيديدعلا

 . ةغارمقنيدم ناخاقاب 1 غاب 157+ اددج ةنس لوألا عيب ر ةرغ ىفو
 نيتاولتا تاركسم ىلإ مضنا رهشلا كلذ نم نيرشنلا سيما موي ىفو

 نا اقلا ةرضح لبق نم لسرلا لصو « اضيأ خر راتلا كلذ ىفو . وتانج ىف
 هدلاو ناكم ىف نوكيل « ملخناو جاتلاو نامرفلا ناخاقابآ ىلإ :نيلماح



 د قابلا

 موسر عبتيو هلابآ ةقيرط ىلع ريسيلو « ناريإ دالب ىلع اناخ حلاصلا
 . هدادجأ

 تالا: ورد ل فرحا ةرق قاع نال نات: أ نكي
 20... ققاوملا 10٠/355 ةنس رخآلا عيب ر نم رشاعلا ءاعبرألا موي ىف

 « لوغلا دنع دوبعم وه اكو « ونانج عضوم ىف كلذو نيروم ةنس نم

 . حارفألاو ىتابتلا مسارم اودأ

 هنحتلا عاونأب روميتوكنم لبق نم لسرلا لصو اضيأ مايألا كلت ىفو

 زابلا رويط نم ايادلا تناكو « قارب ىلع هراصتناب ناخاقابآ اوئنهمل ايادملاو

 مل تنذأ مث « مهماركإ و مزازعإب ناخاقابا ىمأف « نيهاشلاو رقنسلاو
 . ةيناهاشلا تاماعنإلا مهتبحصب لسرأ دقو . فارصنالاب

 ىحاون ىف داطصي ناخاقابآ ناك 3150+ /1589 ةنس رفص نم 9 موي ىفو

 اهنم حتفناف « ىشحو روث نرق نم ةكرابلا هدي تبيصأ نأ قفتاو « وتاج
 روميتقوت دلاو « اق ناجروق » ذخأف . مدلا لوزن عطقني ملو « نايرش

 همرك أف « مدلا لوزن غنتماو مروت ىتح حرجلا هدحب سمي راصو اسوق ىجاديإ

 هسفن ججد لق ناكو هتلزنم مفرو « كاحكت » ىلع منأ اك < ناخاتابا

 حرخلا مضوم ناك الو « ةدومت تامدخ ىدأو « ةرتفلا كلت لالخ حالسلاب

 نكلو « مظع ملأ هنم هسم دق ناخاقاب 5 نإف « سيكلا لثم راصو مروت دق

 )١( لصألا ىف شايب . '



 دس تاب سس

 ناخاقاي ىلع ادبف « هحتف ىلع نيرضاح اوناك نيذلا رايكسلا ءابطألا ٌورحي م

 ريصن ( ناهج هجاوخ )ملاعلا ةجاوخ دبعتف « هاوق تراخو ديدشلا ءايعإلا

 قش نم طق هوركم هبيصي الأب ءارسألا رئاس مامأ هارث باط ىسوطلا نيدلا

 اجينو « لاحلا ىف ملألا نكسف « هربطو هقشف حارجلا زملا ابأ سعأو « سيكلا

 . كلذي سانلا جهتباف ء عوبسأ لالخ ملألا كلذ نم

 ريمألا ىفوت 1971/64 ةنس ةححلا ىذ نم نماثلا تبسلا موي ىفو

 ةئس رفص نم عبارلا ىف « لوغأ نيشكست » هدعب نم ىفوتو « « تومشي »

 اوملسو هوك درك لهأ لزن ةنسلا كلت نم رخآلا عيب ر خلس ىفو « ٠/1"

 نم ةيناثلا ىدامج ىف ناخاقاب آ ةدلاو « نو”اخ نيحنوسي » تيفوت دقو « ةعلقلا

 . نوتاخ هاشدابل الحر ىطعأف « ةروك ذلا ةنسلا

 مالسو نمأ ىف ةليوط مايأو ةديدم ةدمل ناريإ ىلاهأ شاع كلذ دعب

 . هتلود ماودب ءاعدلا ىلع نوبظاوي اوناكف ؛ هفاصنإو ناخاقاب ا لدعل



 مدل هر

 ناخاقايا ةرضح ىلإ كب آو عدملا مودق

 ةبقاعو ىراخت ريمدتل شيملا فحزو

 زيرتت ةنيدم لازاز ثودحو « كلذ

 ماقمي ناخاقابآ ةرضح ىلإ « كب قاد مدق املا ةنس ىف

 فاحت ناك اك ءهب ومآ ةعاقل اظفحتسم ةدم لظ دق ناكو ء"7 « وتك»

 . بعاتملا ىتش هرش رم سانلا تلف ؟ قارب لبق نم رهنلا ىلع

 ىرخألا ةفضلا ليع بناجألا دونملا نأ ناخاقابآ لجرلا اذه غلبأ

 ةحلصملاف «رايدلا هذه ةمجابم.نومزدعي و ؛ ىراخم نم مهتوق نودمتسي رهنلا نم

 ىراخي ريمدتب ىفقت

 ناسارخ ىلع ايلاو ناك ىذلا « لوغأ ردوسي » ناخاقايا نيع ذئدتع

 ئضر اذإ » : هل لاقو ىراخم ىلع هلبق نم الماع نوكيل « لوغأ نيشبت دعب

 مل ضرعتت الف ناسارخ ىلإ ءىبجلاو مهنطو نع ةرجملاب ةنيدلل كلت لهأ
 « ردا نيل » هتيحص ىف دفوأ 3 . © ىراخم ىلع ةراغلا الإو « ءوسب
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 مرتع ا أل اعرع لا دولاب ٠+1 ص نتلل ىف اذكه )١(

 , هداز ىلع ىلغوأ ىلع



 دس مودع

 «ىحاونلا كلت اوغلب الف ء« ىدنج فال ةرشع عم «ودالإ »و «ودراج 2و

 . اهوح اوركسعو « ىراخم اودصق مث تارم ةدع بشختو شك اومجاه

 رشابي « ناهجردص » ناكف «ودياق ركسعم ىفكب دوعسم ريمألا ناكو

 ««نيجالنب كريز ىعدي ىراخم ءانبأن م مدا كبقأل ناكو ء هبايغ مانثأ ةطلسلا
 وغم مداخ عم « ناهجردص ) هلسرأق « دح ىمقأ ىلإ اطقاس ايلوضف ناكو

 ةنيدللا ناكسلاكرقي نأي ىضقت ناخاقاب ] يماوأ نإ » : الئاق ةنيدملا ىلإ ةلاسرب

 . « ناسارخ ىلإ مهباودو ملاومأو مدالوأو مهئاسن عم اهورداغب ترأو

 داعو « « كريز » اوأتقو « نايج ردص » مالكب شاب وألاو دونرلا مم ملغ

 . لوغلا مداخلا

 لالا ىف لوخلا كرحتف « « نيجال نب كريز م لتقب « كبقآ» غلبأ

 من ءالماك اموي اولتاقو « باوبألا ىراخم لهأ قلغأف « ةنيدملا ىلإ اوهجوتو

 « اوحلطصي نأ باوصلا نم ىأرو « اليل ةنيدلا نايعأ ناهج ردص ىعدتسا

 دحأ ةسارحم افلكم كريز نيدلا جات ديهفح « ودنه ةجوز نبا كبقآ ناكو

 ةئس نم مارإ رهش ىف ىراخم ىلإ دونجلا مقدن او « حابصلا ىف هحتنف باوبألا

 بهنلاو لتقلاب مهيديأ اودمو 1؟7؟/301 ةنس بجر لوأ قفاوملا وقيقاد

 ةسردم ىف نارينلا اومرضأو « ةنيدملا ىف ءامدلا نم ارهم اورجأو « روسلاو

 « كانه اراهدزاو انارمع اهرثك أو سرادملا منعأ تناك ىتلا كب دوعسم

 .اعوبسأ بهنلاو لتقلا ىف اورمتساو « بتكلا سئاق نم اهف امب اهوقرحأذ



 هد واس

 . اهلك أي ةنيدملا ىف رانلا اولعشي نأ اودارأ ةريخألا ةليللا ىو

 <« نابق »و « ىاياج » نأ اورك ذو لوغملا ناسرف ضءعب لصو ةأْخو

 لحرف « سراف فال ةرشع عم نامداق « ىاتغج ني راديإب نبوغلا » ىدلو
 <« ناكمارح » رمت اربعو « ناكللا كلذ نم (رداهب ) ىكينو كبق
 لصور كما حابصلا ىفو « ىرسألاو ديبعلاو باودلاو ةريثكسلا لاومألا نيلماح
 : اوحاصو ؛ رهنلا طاش ىلإ بناجلا كلذ نم هوقن»و «وقوب »و « نابق »

 .كلذ انلعف اننإ » : ءارمألا باجأف « ؟ لمعلا اذه لثم ىلع سدقأ اذامل»
 . « هموسرم وه اذهو . ناخاقاب 1 ديس نم رمأب

 هعم نكي مل هنأل ؛ مهجاهيو ربنلا ربعي نأ ةحلصملا نم نابق ري مو
 ( رداهب ) ىابكينو كبق 1 نم اياده بلطو « سراف فالآ ةسخ نم رثك أ

 عي لتق مث , اضيأ وه داعو « مئانغلاو لاومألا كلت نم ابيصن هيلإ السرأق
 لظ دقو « صخش فلأ نيس وحن لتق نم ناكسف ؛ فويسلا مهتأطخأ نم

 ةدم نوببنيو نواعقي نيبناجلا نم ىاياج »و « نابق »و « كبقآ »

 « الماك اريمدت اهيحاوضو ةميظعلا ةنيدملا كلت ترمد نأ ىلإ ماوعأ ةثالث
 . تاونس عبس ةدمل تاهللا كلت ىف طق ىح قبب مو

 < مئانغلا كلت نم هيلع لصح امب ايوق ايرث راص دق هنأ كبقآ دجو الو
 ريمألا ةرضح ىلإ هتوخإ دحأ عرسأق ( ودباق ىلإ بهذيو بربي نأ دارأ

 لإ ةاسرأو هورضحأو هوديق السر هيلإ لسرأف « هيخأ ةينب هغلبأو « نوغرأ



 «هينذب رقأق هوبذعف « ءىثب فرتعي لف هوبوجتسا مث « ناخاقاب 1 ةرضح

 . زيكنت هجكوك عضوم ىف هلتقو
 تطقسف زيربت ةنيدم ىف ديدش لازاز ثدح احلا ةنس ءاتش ىو

 ةنسلا كلت نم ةجحلا ىذ رهش ىفو . لزانملا نم ريثك مدهتو نذآملا سوؤر

 فوت روك ذللا ةجحلا ىذ رهش نم رشع مساتلا ىفو . نيدلا ردص كلما لتق

 « لوغملا نيطالس ىدل ةميظع ةلزنم هل تناك ىذلا « ىشخي نوالكج »

 ةححلا ىذ رهش ىفو . اديدش امارتحا هنامرتحم ناخاقاب آو ناخوك الوه ناكو

 « سوط نراكدار » جرم ىفاقآ نوغرأ ريسألا ىقوت 1؟/ها5078 ةنس

 . كانه نفدو

 ةءاكح

 « ةيحانلا كلن" ىلإ ناخلاقابآ هجونو « مورلا دالب ىلإ رادقدنبلا ءىبع

 مهب نمو مورلا ءارمأ ضعب داسبشتساو « مورلا لهأ ىلع ةبضغو
 .دلا سمت ناويدلا بحاص باهذو ؛ هناورب

 ةجلا كلت ىلإ

 ةئام مم هناورب نباو ريطخ نباو نيدلا ءايض راس لي ةلس ق

 ىلع هوضرحو ؛ ماشلا ةيحانب رادقدنبلا نيدلا نكر وحن مورلا ةيالو نم لجر

 ىف نيزمجن دونج عم دالبلا كلت ىلإ هجوتق' « مورلا دالب ىلإ ريسلا



 . ناتساب 7 لابج ىلي امم ناتسلبآ قيرط نع اوجرخو « 177/108 ةنس

 نايون ىاكليا نبوقوت لوغملا ءارمأ نم دودحلا كلت ىف ركسع دق ناكو

 «نايون قاتوس وخأو سودإس موق نم نودوس نب نوادوتو وتقروا هوخأو

 ةعجلا موي ىف التتقاو ناشيملا قالتق « ىدنج فال آ ةرشع مهنم لك عمو

 رهش نم رشع ىناثلا قفاوملا ةروك ذملا ةنسلا نم ةدعقلا ىذ نم رشاعلا

 ' نوادوتو وقوت لجرتف « ًاسراق دربلا ناكو « « راكوه » ةنس نم « جئونوا »

 دعب تمزهما لوعملا شوبج نكلو « ةنحاط ايرح اوب راحو « دنجلا عم الزنو

 . مهنم لياق الإ جني ملو « ةريبظلا

 « ةكسلا برضو « اعوبسأ كانه ماقأو ؛ هيرصيق ىلإ رادقدنبلا مدق مث

 نيدلا نيعم ناكو « دونجلا ىلع فلعلا رمأ قاض دقو . همساب ةبطخلا لعجو

 ؛ هئاعدتسال الوسر رادقدنبلا هيلإ لسرأف « « تاقوت » ةعلق ىلع امئاق هناورب

 تعضو دقو .عجر مث نمرألاو ىراصنلا ضعب رادقدنبلا لتقف . هءادن بلي لف

 . مهنم ريثك لّجرتف نيب رصملا ناسرفلا قيرط ىف قئاوعلا

 ناخاقابأل رو ران مدخ نم « ىادكوب » وعدملا مدق كلذ دعب

 نم مويلا سفن ىف راسو « اديدش ابضغ ناخاقاب 1 بضغف « ثدحام

 ناكو ١0/5 ةنس رفص رهش ىف مورلا دالب وحن اهحتم زيربت كلما راد

 ثايغ ناطلسلا هيدل لوثلاب ىلظح هجقآو ناتسلبآ غلب اهف .اميب ر لصفلا
 مهداسجأ ةسدكم لتقلا ىأر امدنعو . ىناهفصإلا نيدلا رق بحاصلا عم نيدلا



 مفادب و . اديدش انزح نوادوتو وقوت ىلع نزحو « مهيلع ىكب ناتسلبا ىف

 نم ةفئاط لتق اك« نقفلا اوراثأ دق اوناك نيذلا ناكرتلا نم ةفئاط لت بضغلا

 ٠ مورلا دالب ضعب ىف ببنلاو لتقلا اورشابي نأب هدونج رمأو « مورلا نايعأ

 ناكو . ناملا ىف ىفارألا ضع ىنيوجلا نيدلا سمت بحاصلا ىرتشا دقو

 ىقتح نيدلا سمش بحامصلا عفشتو . ساويس ةنيدم فصن اوبهن ام ةلمج نم

 « لوبقلا عقوم هتعافش تعقوف ؛ ةصاخنا متارجي ةماعلا لداعلا كلما ذخأي ال

 نيدلا ريهظو ىكنرج نيدلا رون دهشتسا دقو . مهنذ نع ناخاقاب ] زواجتو

 0 . دوه نبا

 «فيصلا مايأ دشأ ىف كلذ ناكو « ماشلا وحن ريسلا ىلع ناخاقابآ مزع م

 كلذل ثيرتف . «ةلجلا كلتل بسنأ ءاتشلاو فيرخمارخاوأ نإ » : ءارمألالاقق

 : لاقق فيوختلاو ديدهتلا ليبس ىلع رادقدنبلا ىلإ الوسر لسرأو ء ببسلا
 نواتقتو انمئالطو انناسرف نودراطتو صوصللاك ةأْؤ نوضقنت نإ د

 منك اذإف .صوصللاك نورفت ىدصل انكرحتو رابخألا انتفاب ام اذإف « مهضعب
 : مادقألا اوتبثو لاج رلاك ناديملا اولسداف ء انلاتقو انءاقل نوديرت

 (« قاتس ىرت ىكل لامت

 ::قاستتغ ةاوقلا لإ نفتو

 « كساسأ نم راهنتسف البج تنك نإف

 . كناكم ىفرقتست نلف ارحح تنك نإ و
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 « نيلئاقملا تلمصاش نيأف

 .بلاعثلا ءاوع مسسي مل نماي

 تدتما اذإ و « ءاتشلا ةعيلط ىف كلاتقل ةدعتسم انشويج نإف تأت مل نإو

 نم مكلام لك ىلع ىنأت فوس بيرالب اهنإف « ماشلا دالب ىلإ انبضغ ران
 «لاعلا دالب هتيرذو ناخزيكنج بهو دق ىلزألا هللا نأل ؛ سبايو رضخأ
 « لابقإلا لهأ فلاخي .نم لكو . انتعاط ةقبر ىف ندرمتملا ةارسلا لخدأو

 ش . « رابدإلا ىلع اليلد هتفلاخ نوكت

 لوسرلا لبق نم ىأر دق ناكو « قشمد ىلإ رادقدنبلا لصو امدنعو

 شرع ىلع عوبسألا كلذ ىف سلج ؛ اقيس هدلق دقو مالسلاو ةالصلا هيلع

 انيلإ در » : هل لوقي مانملا ىف ةيناث ةرم لوسرلا ىأر ذئتيحو . ةنطلسلا

 نيدلا فيس ناطلسلا روصنملا كلما هحتمو ء فيسلا هنم درتساو . © انتعيدو

 « تبا دق همايأ نأ نقيأ رادقدتبلا ظقيتسا املف . ىنلألاب فورعملا نووالق

 ىئاشبأ ىلإ نسحأ : هل لاقو هاعدتساف « ىنلألا ىلإ لقتني فوس كلا نأو

 ةئدس ةجحلا ىذ رهش ىف قشمد ةئيدم ىف ىفوت مث . اكلم ريصت امدنع
 . كانه اهماقأ ناكىتلا ةسردملا ىف نفدو ء "7/5

 شيج هعمو « ىان روقكتوق » ريمألا ىلإ مورلا دالبي ناخاقابآ دهع دقو

 نصحو «ناقوت» ةعاق مدهي نأب هرمأو« ءادعألا نم اهيلع ظفاحي ىتح لماك

 ةئس ىف غاتالأ ىلإ داع مث . « هناورب نيدلا نيعم ) راد ناكىذلا «ةيناغوكو»



 - "خوال

 انئاخ ركسعملا ىلإ © هتاورب » مدق دقو . 1؟78/505 ةنس قفاوملا راكوه

 هنأ : ىلوألا : مترج ثالث باكستراب مهم هنإ » : ءارمألا لاقف ء امله

 . ةرضحلا ىلإ امي رس رضح مل هنأ : ةثلاثلا «رادقدنبلا

 « ةسارحلا تحن © هناورب » قبي نأب ردص دق ىمألا نأ لوقلا ةوفصو

 تابقأ دقل » : لوقي رادقدنبلا نأ اوركذ رادقدنبلا ندل نم لسرلا داع امو

 اميح مورلا دالب ىتماسي نأب قىدعو دق ناك هنأل « هناورب ءاعدتدا ىلع ءانب

 . © كلانه ترضح نأ دعب رارفلاب ذال هنكل «رضحأ

 عيب ر ةرغ ىف دهشتساف « هلتقب أ مالكلا كلذ ناخاقاب 7 اوغلبأ املف

 .« ىجغوت كجوك» دي ىلع « غاقالا » فيصم ىف ١١/7 +/+ ةنس لوألا

 سم هجاوحلا ناخاقايآ دفوأ ةروك ذلا ةنسلا نم ىئاثلا عيب ر 17 ىفو

 بحاصلا راسف « مورلا دالب ةرادإو « ءادعألا دصو ةيعرلا ةلاّمسال نيدلا

 نكست مل ىتلا «هغملا» موسر عضوو « ةبرخلاا دالبلا ىلإ نارمعلا داعأو « اهملإ

 ةبرقم ىلع ةباغ ىف ىنتخا دق « نامرهق » وعدملا ناكو ٠ مورلا دالب ىف ةدوبعم

 كرحتف 6 ةنومأم ريغ هدوجول قرطلا تناكسف « مورلا ىحاونب » جوأ » نم

 6« نايون نوسقرا » و ©« نايون ىاكروبك » ةبحصب ناويدلا بحاص هوح

 . ةياغلا عم هوقرحأو

 «(خيراوتا ماعم ه3



 « كبيأ نيدلا زع » هتياعرب ناشاق اْبآ لمش 16707 / 75 ةنس رقص ىفو

 ضوفو « دالبلا هذه ىلإ ألو « لاجر ةرشع عم بره دق ناكىذلا ىاثلا

 هلويخ فلعل ماع لكر انيد فال" ةسخ اوصصخ دقو . ةيطالم كح هيلإ

 ةوقلاب مرد فلأ ةئامئالث سانلا نم بصتغا ةيطالم غلب ادف « هدنج لويخو

 . ماشلا دصقو ةيناث 5سم رارفلاب ذالو

 راس « دنب رد ةيحان ىلإ مورلا نم نيدلا سمث ناويدلا بحاص داع الو

 لخدي نأ هريبدت نسحب عاطتساف « ناتسزكلو زربلا لاسبج قيرط نع
 ديع ىأ ىف دحأل تءضخ دق نكت مل لا ماوقألا كلت لوغأا ةعاط ىف

 ا . دوهعلا نم

 هبورغلا ةعاس ىفوث ١1 ةنس ةحملا ىذ نم /١0 نينثالا موي ىفو

 . نايسوس رادب مالسلا ةئيدم ىف  هارث باط  ىسوطلا نيدلا ريصن ةجاوملا

 . مالس مولعلاو ىلاعلا ىلمف هتومب مولعلاو ىلاعملا تاف

 ةباكح

 دالبلا هذه ىلإ ترك نبدلا سعث كلملا مودق

 هتاقوو هنحسو

 ةءافكلا ةياغ ىف الحر ناكو «روفلا كوام نم ترك نيدلا سمش كلملا ناك

 رهنلا ءارو ام دالب ىلإ ناخ وكالوه مدق امدنعو . ةعاجشو ءاهد اذ ناك اك“



 راوزيسو ةاره ىلع اكلم بصنو « ةياعرلاو فطعلا هنم لانف « هيدي نيب لثم

 ةاره باي حف هنأ ذإ ء هعم أطاوت قارب ءاج امو « هجرغو روغو

 اك هءادن باي لق ء تا رم ةدع « لوغا نيشيت » هاعدتسا دقو « ءادعأالل

 ٠ بيسلا اذهل هيلع ايضاغ ناخاقأبا ناكف « ةرضحلا ىلإ تأي هنأ

 لاقف ؛ هيلع ضبقلل اشيج لسرب نأ دارأ 180/0 / +74 ةنس روهش ىفو

 قيطت دعت لو « ةبرخ تحبصأ دق ناسارخ نإ : ناويدلا بحاصو ءارمألا هل

 ردص ذئدنع « ةارادملاو ىنسحلاب هورضحم نأ باوصلاف « اهيلع شويمجلا ددرت

 نإف « نامرفلا ردص ول اسمتلم اذه لاقق « ناويدلا بحاص باهذي رمألا

 هذهب موقي ىذلاوه قارعلا ىف نآلا دوجولا دم نيدلا ءاهب دبع نبا

 ىضاقلا ةروشمب نيدلا ءاهب بتك مث « نأشلا اذهب نامرفلا ردصف « ةمبملا

 تدرأ ىإ » : لوقي نبدلا سمت كالا ىلإ لا نيدلا ماظنو « نيدلا رك

 « مناوملا ةرثك ببسب ةداعسلا هذه ىبدعات مل نكلو « ىسفنب رضحأ نأ

 مزعلا دقع ىئبنيف « فطعلاو ةياعرلا ىوس طق ءىش كانه سيل هنأ لاملاو

 . 6« روضحلا ىلع

 باط ناويدلا بحاص نيدلا سمت ديعسلا بحاصلا هيلإ ثعب كلذك

 : ىهو ةبسانملا كلت ىف اهمظن ةيرعش ةعطقب هارت

 « كللل ءايض ترك دمع نيدلا سعت كللا

 . حور كلك كلك ىذلا تنأ



 ا ع حج

 ؛ كرجه ببسب ىحورب تقحل ىتلا ةقشلا نإ

 . نجلاو سولا مهو اهبنك كردي ال

 . ىتيع ناسنإل الحك كابكوم رايغ راص

 .نانوكلا اهف ل خدي مل ىلا

 نيرا فيعضلاب لقلابقحلتسىتلاب عاتلاراك اف
 . انه ىلإ مودقلا ةقشم لمحتب فطاتت ملاذإ

 « ةحصلا نع لوحتيس لدتعلا ىجازم نإو

 . هللاب ذا سيهعلاو مزعلا تريسغاذإ

 « فيصحلا ريقلا كيأرب قيلي هنأ قحلاو

 :هذيبيع قوثلا ةلمر ارث انسخ

 « كلا سزع عيري كتدارإ ران ريسثت نأ

 . ماهوألا رابغ كنطل ءامب دمخت نأو

 هجوت اذإ » : اهيف نالوقي لئاسر اضيأ ناروك ذملا ناديسلا بتكو

 الف ء قارعلا رباك أو رودصلاو كواملا ةبحصب ةاره ىلإ نيدلا ءاهب هجاوملاا

 عمطيو ءةميدقلا ةبيهلا لوزتو ةفايضلا ومن ىغبني امب موقي نأ كلملا كلذل نكمي

 . « ددرت نود ةمب زعلا ىلوألاف ءاضيأ ةاره كلم ىف ٠

 وعدملاو « نيدلا ءابب » وعدملا هبجاح نيدلا سم كلملا لسرأ اريخأو

 ةجاوما نيتي ال» : اهيف لوقيةلاسر مهلمحو « لسرلا ةبحصب «نيدلا لامج »



 نيدلا ءاهب لمشف . « ةرضحلا ىلإ ابيرق لصأس ىنإف ءابيلع نقشي الو « هسفن
 ثحو نيدلا لام بهذ مث . كلما ىلإ الش لسرأو « هفطعب لسرلا

 نيدلا ءاهب همرك أو ء نابفصأ ىلإ اذهراسف ء روضملا ىلع كللا

 اهرييغو سبالملاو باودلا نم كلاب قيايام هل دعأو ءادئاز اماركإ

 ' . هذنع نم ابلكو

 نكلو .زيريت ىف روضحلا فرش لانو « ةرضحلا ىلإ هب ءاج ةدم دعبو

 دارأو « هبلإ تفعلي ل هنإف « اديدش ابضغ هفنم ابضاغ ناخاقابا ناكأمل

 هل رسيتي مل نكلو « هفطعب هلمشي كللا لعحي نأ ليملا فئاطاب بحاصلا

 نقيأ الو « هنباو بحاصلا نم وكشي ناكو ؛ زي ربت ةعلق ىف نجس مث « كلذ

 هف مسلا عرجت « هليخ طباع اوببم مهنأو « ءوسب هنودصقي فوس لوغلا نأ

 هكللذ ىف فوتو . همتاخ صف تحن هأبع دق ناكو - هومزالم لوقي اك - جامت

 : لاق ناخاقابا ىلع رمألا اوضررع امدنعو . ٠77 / 0705 ةنس ىف نجسلا

 هلعاف توملاب هاظت دق نوئي نأ نكسمملا نمو « راكم لاتحم لجر هنإ »

 « ريماسملاب هتوبات نكحيلو ء«ساسمريمأ « وتوقلوه » بهذيل ؛ وحني

 . ةمهملا كلتب وتوقلوه ماقق ءربقلا ىف هنفديوو

 ىنيوزقلا نيدلا راختفا ثللما موصخ نم ةاشولا ماق اضيأ خي راتلا كلذ ىفو

 نيس عفدف « 6 ةريثك لاومأ ىلع ذوحتسا دق هنإ » : ناخاقابأل اولاقو

 ركسعملا ىف اسْئاب لظف « هتلب اقع ناخاقابا هل حمسي مل نكلو « اناموت

 . 1ال [| 57+ ةنس ىف قوتو « نيماع نم برقيام



 دور هاك مضوي ف ناخاقابآ ديص

 .نراكس هرم ءادتباو

 ىحاوتلا كلت

 ءاتشلا ىشع ناخاقابآ ناك 1١87/8 / 774 ةنس قفاوملا زوفكتوط ماع ىف

 « ةباغ ىف ايلبج اروث داطصي ناك امدب و « ديصلل بكر موي تاذو « نارأ ىف
 ةرضحلا عابتأ نومجاهي عابسلا ةريس ىفو نييمدألا ةروص ىف ةعام اذإ

 ىرارقلا ىلع موربجأو « مواتاقو ناس رفلا مل ىدصتق حامرلاو فويسلاب

 ىلع ءاضقلاو تايالولل ةيطايتحالا تاوقلا راضحإب ناخاقابآ رمأ مث « ةياهنلا

 ىلإ مردقو < موقلا ءالؤه < اح فاخ دنجلا عمجت الق « نيدرمتملا ءالؤه

 « ةيكلملا ةياعرلا هتلمشف « نفكلا ىدتراو هقنع ىففيسلا قلع دقو ةرضحلا

 . مالسلاو نامألا هموق ىطعأو

 - ةباكح

 امهبمتو نامركو سراف ةيحان ىلإ نابردوكن شبج ءىجم

 سراف ةيالو مجاه « سراي ةنس قفاوملا 1 <97 ماع ءاتش ىف

 شيجلا عم جرخل « نييردوكسنلا » ناسرف نم سراف ىفلأ نم برقي ام



 جاولي دوم ىلإ بستني ناك ىذلا كب دممو ةنحشلا « ناغلب »

 دعأ دقو « سراف ءارمأو « وكيزات نيدلا سمش » و « 060 قاسوبو »

 « قيبع ربش قيرطلا ىف رهظو « « رابلك» ىحاون ىف انيك « نويردوكنلا »
 كب دمح هبرضف © 6 ةحلصلا نم ريسلا سيل » : لوش نيدلا مجن لاقخ

 نيدلا مجم مجارتف « ؟ نابجلا اهيأ دنجلا فيخت اذال » : هل لاقو طوسلاب

 اواتقو « نيككلا « نويردوكنلا » متنف « ربنلا ءالؤه ربع مث « ابضاخ

 ليمحلا فالآب ناغليو وكيزات نيدلا سمش اجنو « مهتمرب دونجلا ءالؤح

 ىغمو « دونجلا عم كب دمحو ©« 297 قانيوب » كله دقو . ( ةغلاب ةقشمب )

 مضوم نم لويخلا اوقاسو « زاريش ةنيدم باوبأ ىتح « نويردوكنلا »

 . اهوبهمو ةنيدملاب ةطيحلا قطانملا اومجاهو « « ىزوريي غاب »

 ني ردوكسنلا ىلع اكاح ىاتفج ديفح « ىخوب نيب هللا دبع » ناكو

 هلقتعاو « قارب نب اود » هاعدتسا كلذ دعبو هده 1 ؟ةره/ 652 ةنس ىتح

 7٠١ / ١ ةنس ىفو . « هجاوخ غلتق » هنبا هناكم لسرأ مث

 كلت هل تحنس دقو . اهبهنو سراف ىحاون ىلإ شيمي اضيأ وه ثءب

 ماشلا ةيحان ىلإ تهجوت دق تناك ةنوميملا « ناخاقابآ » تايار نأل ةصرفلا

 . دونجلا نم ةيلاخ تاهجلا تلت تناكف

 ٠ ( ”؟ مقر ) قاسوب « قاسوت : شماحلا فو « 159 ص . نآلا ىفاذ كه



 دل لا سس

 ةياكح

 عوضخو «ناسا رخ وحن ناخاقابآ تايارهجوت
 نوغرأ ريمألا باهذو « ةنوارقلا ءامسأ

 7. ناقيحف لآ ناغ

 ناخاقابآ كرحن « ناقشواط ةنس قفاولل .١/4 / تصب ةنس مرحلا ةرغ ىف

 دقوأ .١١/8 70 ةنس لوألا عيبر نم ثلاثلا ىقو « ناسارخ وحن زيربت نم

 اهرصاحو ناتسحس ىتح راسف « نييردوكسنلا عاضخإل شيم ن روغرأ ريمألا

 م هاشكرابملريك ألا نبالا « اقوب ىاجلوا » هعم رضحأو « عجر مث

 . هتريسشع ةيشو

 فو « ةأره ةنيدم دصق ةنسلا كلت نم لوألا عيبر نم رشع عبارلا ىفو

 اوعكر ىناثلا عيبر نم ىلاثلا فو « ةنوارقلا ءارمأ عضخ رهشلا كلذ ةياهن

 ةرضاحلا ىلإ داع مث . هفطعب مهلمشف « ةعاطلا ضورف هل نيمدقم همامأ

 دالبلا هذه لثم انل رخس دق ملاصلا انابأ نإ ثيح م : الئاق حرصو «زيربت

 هنيتاوحت اهم اييصن ىطعف نأ انيلع بحي ةلاحي ال هنإف « اًضرعو الوط ةدتمملا

 نوتاخ ىاجلوأ بهو اك « نيقرافايم ةيالو © نوتاخ ىوتوق » متف « هئانبأو

 « ساداس رقموج نوتاخ حئمو « ةريزملا ةيالوو ركب رايد نم عضاوم ضعب

 « باكشوج » اهيدلوو ©« نوتاخ نولون » ىلإ تايالولا ضعيب دهعو



 ناخاقابآ ىلوت دقو . تايلظحلا نم اوناك رم ءانبألا ةيقيو « 6 ودنيكو »

ىجروق ىالوكو ه نب اقوب ريمألا ةيبرت
 هأبأ دقق دق ناكو ءرالجلا موق نم 

ألا هراشتسم راص ىتح هابرو لهط وهو
 دهعو 4 نيران نئازخ ةملسو 4 مظع

ك أ نم راصو 4 ملاح رمأب هيلإ
 5 ءارمألا ريا

 ٠ «نايون ىاتابا» فوت ١١.٠ +08 ةنس رفص رهش قفاوملا «ول» ماع ىفو

 ةاكح

 ناخاقابا ة رضح ىدل تاياشولا ربدتي ىدزيلا كلملا دج مأيق

 هيخأو نيدلا سمث ديهشلا بحامصلا لاوجأ رابدإو

 اهارث باط نيدلا ءالع

 فارطألاو بناوجلا نم ةاشولا ماق له ١1/2/07 ةنس روهش ىف

 - ىلاعت هللا همحر  نيدلا سمش ديعسلا ناويدلا بحاص طاقسإ ىلع لمعلاب

 « « كلللل فص » ىعدي هوبأ ناك ىذلا ء ىدزيلا كالا دج مهتلمج نمو

 . دزب ةكباتأ دنع ةمدخلاب موقي ناكو

 هجاوكنا نب :تريدللا ءاهب هجاوخلل امزالم ةدم كللا دم لظ دقو

 نيدلا سمش هحاوملا ةمدخم لصتا كانه نمو ؛ ناويدلا بحاص نيدلا سمت



 ثالث وأ نيتيم رومألا ماهمب هيلإ دمعو « هاعرو هأّشْنف - هاوثم باط

 . اهيحاونو ناتسجرك ناكس ءاصحإل ةيم هلسرأ هنأ كلذ نم . تام

 نع ىناوثيو هلمهي ناك « هب ةقثلاو هيلع داهعالا لياخم هيف دهاشي ملالو

 . هعيجشتو هب بيحرتلا

 هوبأ ناكو « در ةكباتأ ربزوأ الجن ناك هنأ ىه كللا دمحم ةصقو

 تاماعنإلاب داعو « نا الا ةرضح ىلإ نيترم بهذ دق كلا قص

 « ءاشنإلاو لسارتلا ىف ةقئاف ةعارب اذ هصخشب وه ناكو 21”. ةزيابلاو مسارلاو

 ني وزقلا رمع نيدلا دامب اوثعب امدنعو . دح دمبأ ىلإ اًوفكو احيصق ناك اك

 لظو قارعلا ىلإ هبحصف « ركسعملا ف ادوجوم كلما ىنص ناك « دادغب ىلإ
 كانه ميشأ امدنعو « ةريثك لاومأ ىلع لصحو « نينس ةدع دادغب ىف لمعي

 هجتاو « ةرصبلاو طساو ىلإ جرخو « هل ناك اه ذخأ « لتق نيدلا دامع نأ

 ضرع ىف هيلع اوطس ناصرقلا نكلو « رحبلا قيرط نع سراف ىلإ
 *, كلانه هوتحسو « دتحلا ىلإ هوامحو هواقتعاو هلاومأ ىلع اولوتساو « رحبلا

 . اهب رجاتي ناكو « لاومألا كلت ضعب درتساو « ةليوط ةدم دعب اجي 9

 كلت رثك أ كرت ةياهنلا ىفو . رايدلا هذه ىلإ ةدوعلاب هل اونذأي مل مهنكل
 . جاهنبا اعأ دزي ناكس هتدوعل جهنياف « دزي مدقو ايراه رفو كانه لاومألا

 هنكلو ؛ هيلإإ ةرازولا دانسإ ديري هاشفسوي نيدلا بطق كبانألا ناكو

 )١( ج ) ىناثلا كلا , خيراوتلا مماج ١ ( ةيشاح ؟490 صءأ )١( .



 دس اكمام

 كلت ىف صخش لكل معي نأ اطرتشم ريثك حاملا دعب البق مث ء ىبأي ناك
 اذه كيباتألا لبقف « هلمع دودح زواحتي الو « هب لكو ىذلا لمعلا ىفرايدلا

 ىلإ دبعو « هماقم ىف ىشحلاو مدخلا فانصأ نم صخش لك مضوو « طرشلا

 . كلا دجي ةيافك ىلإ رومألا مام ضوف هنأ ديب « هبساني لمعب دحاو لك
 ناكرأو ءارقعلا عيمج رضخ « هسالجإل اموي اوراتخا رارقلا اذه ىلع ءانبو

 سلجم ىنإ كباتألا ندل نم ةربخلا اورضحم نأ ةعبتلا ةداعلا تناكو . ةلودلا

 رشؤي ىتح ريزولا مامأ اهنوعضيو شكرزم ليدنم اهنوطغي مث ناويدلا

 . تاروشنلا ىلع اهدادمب

 ةياغلل ائيرح احقو ناكو « كلباتألا ىشارف دحأ كانه ناكم ويلا كلذ ىف

 ىلعو ةقباسلا هتداع ىلع ابرج سلاف « انّتاد باجحلا لخادم لخدي ناكو
 .ريزولا مامأ اهعضيو اهءاطغو ةربحلا لمحت نأءةحاقوو ةأرج نم هب فصتا ام

 تناح امدنعو ؛هسمتلم باجأف ؟ هذختا ىذلا رارقلا نع ةلفغ ىف كباتألا ناكو

 هماسو «كللا دجم مامأ اهءاطغو ةربخلا عضوو « شارفلا لخد « رايتخالا ةعاس

 ابضغ اهضاغ جرخو « روشنملا قلأو « كللا دجم ريطتف « هيلع عقويل اروشنم

 3 ماهم ماكحإ نكمي فيك » : لاقو ناهفصإ ىلإ روفلا ىلع راسو « اديدش

 هذه لك دوجو مغر دنتعم بجاح لمعب ةلأسم لوأ ىف موقي شارف دوجو عم

 مهبلإ مصب ملف ةدوعلا ىف هيلع .وحلأ ام اريثكو . 6 !؟ دوبعلاو طورشلا

 . هقيرط ىف ىغمو



 ضعب طرخماو « نيدلا ءاهب هجاوحلا ةمدخي كلملا دجم قختتلا نابفصإ ىو

 شطب اذ هاري ناك ال نكلو « هل امزالم ناكو « هيلإ نيبرفملا كلس ىف تقولا

 بحاصلا هلسرأ دقو «نيدلا سمث ديعسلا بحاصلا ةمدخ ىف هسفنب قلأ ديدش

 هب نع تريح زيجو دمأ ىف ةميلل هذه ماقق « ناتسجرك لاومأ ءاصحإل

 فرشيو لاومألا لصحيل ركب رايدو لصوملا ىلإ ىرخأ ةرس هدفوأ مش « عيا

 « هجو .:سحأ ىلع لمعلا كلذ ىدأت « تايالولا كات ىق ماظنلا ىلع

 . اعجار لفقو

 هدسح « هريبدت نسحو كلملا دم ةيافك لاك راثآ بحاصلا دهاش اماف

 ةدمماقأو « دزب ىلإ بهذو نذأتسا كلذ كلملا دج فرع امدنعو «هنم ف وتو

 لظو « نيدلا ءاهب هجاوملا ةمدخم ىرخأ ةيس قحتلا كانه نمو « هراد ىف

 هبسيط  ناويدلا ببحاص نيدلا سمت هجاوملا هدفوأ ةقيرطلا هذهبو « همزالي

 هتدوع دعبو « تقولا ضعب اهيف ماقأف مورلا دالب ىلإ ةمهم ىف  هاوئم هللا

 : . داتعملاك نيدلا سم ةجاوحلا مزالي لظ

 ابئان فثراك ىذلا ريثألا نيدلا دجم هعم ريسي ناك نأ قفتا موي تاذو

 همالك لالش ناكف هللا ةمحر  نيدلا ءالع هحاوللا ديعسلا بحاصلل

 .ثبشتف ؛ مهتدعو مدادعتسا ةرثكو مهتمظعو رصم دونج ةكوش نع ثدحتي

 « نيدلا سمت هحاوملاب عاقي الل ةعيرذ هنم ذخناو ء ثيدحلا كلذب كاملا دحم

 .ناويدلا بحاص ىحأ بئان نأ هل ركذو « « ناكروك اقوب وسي » ىلإب هذو



 مدس اياب سس

 ةويوكألا الك مم قافتالاب كلذو مهعم دحتمو ءادعألا نيب رصملا عم نماضتم

 شيج ءىجم نوبقرتي اهئاد مو « نييرصملا لاوحأ ميمج ىلع نوفقاو مهنأو
 مالكلا اذه اقوب وسي لقت اما « دادغب ملقإ هوماسي كل دالبلا هذهىلإ رصم

 قيقحتلاو ريثألا نب نيدلا دجم لاقتعاي سألا ردص « ناخاقابآ ةرضح ىلإ

 نكلو « هتاضاقم ءانثأ اصع ةئام هوب رض دقو « ثيدحلا اذه صوصخم هعم

 « كمملا دج نم ردص امع حيفصف « ناويدلا بحاصل هوملس مث « هتنادإ تبثت مل

 من « هلام ةلقو هلاح فعض ىلع فقو الو . ساويسكح هتيلوتب اروشنم ردصأو

 فالآ ةرشعب ( ةلاوح ) ةءاربو لعللا رجح نم ةعطقو بهذ نم ةكيبس هيلع

 . مورلا بحاص هل اهعفدي همساب راتيد

 ف لازب ال ناك لامعألا كلت لثم ىلع مدقأ دقو كلملا دجم نأ ديب

 رارضإلا ىف دحي ناكو « ناكروك اقوبوسيل امزالم راص اذهلو . ةيشخو ريكفت

 ليبسلا اذه ىف دوهجلا لذبي ناكو ء امئاد امهئاذبإ و ناويدلا ىحاص نم لكب

 ناسارخ ىلإ ريسلا ىلع ناخاقاب آ مزع ىتح صرفلا زهتتي راصو « دح ىصقأ ىلإ

 نوغرأ ريمألا ناكو « نيوزق غلب املف ٠+1 904 ةنس ةدمقلا ىذ لئاوأ ىف

 وعدملا ةطساوب نوغرأ ةرضح ىلإ كللا دج بهذ « هلابقتسال مدق دق
 . : هل لاقو ريمألا اذه ىلإ نيبرقملا دحأ « ىجايإ »

 هنأ الإ « ثيداحألا ضعب ضرعي نأ دبعلا ديري ماع نم رثك" أ ذنم ]1

 « مالكتلاب رداب الك هنأل كلذ ؛ نيبرفملاو ءارصألا ناسل ىلع هضرع عطتس مل



 كلملا لاومأ نم ةريثك ىواشر مهبطعي ناكف « ناويدلا بحاص هب مع

 : مالكلا كلذ ناكل

 قل ريمألا نآو + ةوشرلاو ماعنإلاب كالا لاصم نوعيبي ءارمألا نإ ثيحو

 نإ » :ريمألل لوقأل ببسلا اذهل تئجو نآلا تركف كلزلف ؛ هتحلصم ميبي

 بحاص كالمأ دئاوع ىواسبال داليلا عيمج نم ةنازلا ىلإ لصي ام فاعضأ

 ةمعتلاب هنارقكو هدوحج غلب دقو « كللا لاومأ نم اهيلع لصح ىتلا ناوبدلا

 عم انماضتم مورلا اح « هتاورب » ناكو « «رصم نيطالس عم»داحتا ةجرد ىلإ

 « رداهب نوادوت » و «وقوت » ىتل دقو « ناويدلا بحاص نم زاعبإب رادقدنبلا

 ىلع نيدللا ءالع هوخأأ ذوحتساو « هعبط مولو هئيح 3 مهفتح 6 وتكراو »

 ىصختال نئازخ ممجو « كولملاب الإ قيليال اعصرم اجات هسفنل دعأو « دادغب كلام

 « ناويدلا بحاص ىلع فارشإلاب ىل نذأ و لضفتكالملا نأ واف . دعتال نئافدو

 قالا ةورأ نايت اع نلللأ لاومأ د ةلئااسلا ىرصإ دقن[ فكر

 . مانغألاو نامطقلاو دوقتلا نم ىرخأ ناموت ىنلأ كلتيل هنأو « ناموت
 عالق نم هب اوءاجام ءانثتساب كلل نئازخ عيمج ىفةدوجوملا لاومألا تناكولو

 . لتقل اقحتسمو ابنذم نوك أ ىنإف « ناموت فلأ ىواست« دادغب و ةدحالملا

 ةكيبسو ساويس ةلإبإ زوشنم ىنحنم هنإف « لاوحألا هذه ىلعملطم ىنإ ثيحو
 انمث كلذو:« رانيد فال ا ةرشعب ةلاوحو لمللا رجح نم ةعطقو بهذلا نم



 سس /4إ سس

 . نوغرأ ريمألا ىلع ابك ء ايشألا هذه ضرع مث

 هوفتثال » : هل لاتف ناخاقابآ ةرضح ىلإ مالكلا اذه ريمألا لقنف

 ىلإ ناشاقايآ داغ نأ دعب و . « ىنأتلاب هكرادتن ىتح دحأل مالكلا اذهب

 نيدلا ىضر كاللل دهشتسا دقو .نارأ ىحاون ىف ءاتشلا ىف ءزيربت كلل راد

 ةنسلا كللت عيب ر ىفو . ءاتشلا كلذ ىف ىطلنا نيدلا لالجو ىني وزقلا ءاباب

 كأللا دجحم بهذف « ٍلسم طابرب ماجلا ىف موب تاذ ناكزايورش ىلإ هثيجم دنع

 ناضاقابآ ةرشح ىلع ضرعو « « راجاقط » ريمألا ةيصوتب ماحلا خلسم ىلإ
 بضنق ءاريثك هيلع دازو نوغرأ لجنلا ريماالل هركذ نأ قبس ام لك

 اوقليل دالبلا لك ىلإ لسرلاب ثعبو « تاويدلا بحاص ىلع ناخاقابآ
 ىف قيقد قيقحن ىرجيل مهتالجس عم مورضحبو هباون ىلع ضبقلا

 . ناطلسلا ةرضح

 لوقي ةقيثو بتكو « « نوناخ ىاجلواب 8 ناويدلا بحاص دحتتساف

 قح ىه اهنإ ؛ةدلا هذه لالخ اهارتشا ىتلا كالمألا لك نإ » : اهيف

 كلت ىلإ ادانتسا ناطلسلا ىلع هلاح نوتاملا تضرعف « « كلملل كلمو
 تذقنأو « هيلع ناخاقابآ فطع تردتسا ىتح « هل تمفشتو « ةقيثولا

 ضرعتلا مدعو لسرلا ةدوعب مسارلا تزدصف ؛ ةطرولا كلت نم بحاصلا

 . ناويدلا بحاص باونل

 لمث دق كلا نإ ثيح »  اهيف لوقب لاسر بتكو « كلا دجت سيف



 دن ية وذل

 سلاف ؛ ةظحلا ةيأ ىف هنم ىل نامأ الف ء« فطعلاو ةيانعلاب ناويدلا بحاص

 ا مفدي كل ءارمألا دحأ دنع ىنعدوي نأ امإ كلا نم.

 : الئاق ناخاقاب 5 باجأف . « دالبلا هذه ةرداغ ىل نذأي نأ وأ « ناويدلا

 كللا دحم لمجأ ل ىتإف « قياعرب ناويدلا بحاص تامث دق ىنأ ولو »

 « ىشوج » و 6« راجافط » عم نوكيو « ركسعلا ىف قييلف « ابنذم

 بسح ركسعملل امزالم لظو « كلذب كللا دحم بلق ىوقتف « ايقودروأو »

 . ةرداصلا سءاوألا

 رذدص نأ ىلإ ىاجنزلا نيدلا ردص عم قافتالاب صرفلا بقرتي راص مث
 .ىدزيلا كلل دم نوكي نأب ىضقي / 0/6 ةنس مهبر ىف موسم

 ءرصم باوبأ ىتح نوحيج رهن فافض نم ءادتبا دالبلا عيمج ىلع افرشم

 . ناويدلا بحاصل كراشلا ركح ىف نوكيو

 «لاجنألا ءارمألاو نيتاوحلا مديمج عم ناخاقابآ ناكىذلا مويلا ىفو

 مييلع لت «ةغا رمب مانصألا دبعم ف ةرضحلانايعأو ةلودلا ناكرأو ءارمألاو

 نأ لوغلا كولمل اقلطم قبسي مل هنإ » : ميجلا لاقف . هوعمسو نامرقلا كلذ

 نأ كيلع» : كلل دجل ناخاقابآ لاق مث . « نامرفلا اذه لثم ايئاريا اوطعأ'

 ىلع اعلطمو غ دئاوعلاو نئازلشاو لاومألاو كاللا نوئش ىف ادج اًظقي نوكن"

 دهتجاو « لامعألا ميعج ىلع نيفرشم كباون نوكي نأو « ةرييكو ةريغص لك
 . لاح ةيأ ىف ركسعملا نع فلختت الو « كتريس نسح ىلع ةظفاحلا ىف



 تنسوا دج

 . © هبيحأ فيك فرعأ ىننإف « دحأ كل ضرعت اذإو

 . هزكيم دطوتو « عيملا همرتحا « ةريبكلا ةلزنلل هذه لثم لان اماذ

 «دإجو ربص نم هيدبي ناكأم مثدو؛ لوفألا ىف ناويدلا بحاص محي ذخأ اذهو

 بحاصلا ىلإ ةيعابرلا هذه كلملا دج لسرأ دقو . اريثك رهدزي مل هرمأ نإف

 : هلا همحر نيدلا سمت

 ء كلحت رحب ىف صوصقأ فوس ىتإ
 . ردلا زوحأ نأ امإو قرغأ نأ اسف

 « هيلع مدقأ فوس ىنكللو « رطخ كل ضرعتلا نإ
 :قنعمللب رمحيق رهقأ نأأمإ وع ىعجورمحيف رصتنأ نأ امإف

 : هيلع ادر ةيعاب رلا هذه بحاصلا لسرأف

 <« كلا ةاضاقم ىنيلي الا هلإ

 . رمهدلا صصغ ععحخن نذإ بجيف

 «ء هب موقت ىذلا لسعلا ذمه نإو

 . كقنعو كلو ةرخلاب هب غبصت امإ

 لوحت ناويدلا بحاص ىف رثؤت نل هدئاكم نأ كللا دحم ىأراملو

 رمألا ردص ىتح ةليسو لك هل ديكي عرشو « نيدلا ءالع هيخأ ىلإ

 ىف كل نإ » : لوقي همامأ ريثألا نب نيدلا دج هبئان ساج'دقو . هلاقتعاب

 ( خيراوتلا مماج ا



 امدنعو . اذك و اذك ىتالفلا صخشلا دنعو « اذكو اذك قالنلا عضوملا

 + لوف كا نإ نمر م فقرلا ةروطع ىزالا نيف يدافع
 : اولاق مهنإف ؛ ىذأ كب قحلي ال ىتحاتق ايش ركستال د

 . « [ لاملا ف ضرعلا دعب هللا كراب ال ]

 دادس دعبو . ايهذ ناموت فلأ ةئامثالث مدقي نأب نيدلا ءالع دهعتف

 نأ رمألا هب غلب دقو كلذ حرش ىلأيس اك  ةدايزلاب هوبلاط « غلبملا اذه

 فونصب هبيذعت ىف اوذخأو « دادغب رسج ىلع هوماقأو « لسالسلاب هوديق

 . اضيأ هءانبأ كلذ دعب عاب مث . هكلمي ناكأم لكس تح مالبإلاو برضلا

 دحم ةلزئم تعفتراو ءامامت لضا دق هرمأ لرأ ةصالخلاو

 . مالسلاو كلا

 ةياكح

 ريمألا كابتشاو ماشلا ةيحان ىلإ ناخاقابا هجوت

 كلملا ةدوعو « نيب رصملا عم روميت وكنم

 دادغب مالسلا راد كىإ

 » ركب رايدو مورلا دودح لإ نوريسإ ماشلا لهأ نأ ناقاخاب لع امدتع

 .« نتفلا نوريثي و « لالغلا نولكأيو « نيماسملا دالب نورمديو ؛ اهنومجاهيو

 روباكلا دصقو « دالبلا كلت ىلإ ريسلا ىلع مصو « مللمعأ نم ملأتي ناك



 قروب وكم داخأ كطرأو © تارقلا ربعي مل هنكل . اديصتم ماشلا ةبحرو

 نم لزت دق ناخاقايآ ناكو ء كانه ركسع صم ةنيدم اذه غلب الو . ةعيلطلا

 رمألا ردصو «ريدلا ىلاهأ بربف ؛ « ريب ريد » ب ءاملا ةاذاحم ىف يناجلا اذه

 . ةبحرلا ناكس اواتاقو ءايبيلز ةبعلق اوقرحأو عضوملا كلذ اوبهنق

 ه 54+ ةنس ىأ ةنسلا كلت نم ةيناثلا ىدامج نم نيرشعلاو مساتلا قو

 ىف تاركسعملا ىلإ مضنا بجر فصتنم ىفو .راجنس ىلإ داع م87

 .نم ١7 قفاوملا بجر نم ١5 سيملا موي ىفو . لصوملا لامعأ نم «ةيبلخلا»

 ذتمأ دقو . صم ىحاون ىف شويملا تقالت ©« ىاغوم » ةنس وسقوط

 ةئميلا ىلع ناكو . خسارف ةعبرأ نم برقي ام ىلإ فوفصلا ضرع

 ةرسيملا ىلع ناك نيح ىلع « « روقودنه » شيجو « اقآقوزام »

 . 6 ىاقويرق ١ و 6 وجالوه » ءارمألاو 6 رداهب وجناط »و ©« قائيلا »

 نم نيريثكلا اوحرجو « ماهسلاب ءادعألا شويج كلرتألا رطمأ مث
 مهدراطو « ةدحاو ةلمحم مهتنميم (« قانيلا » محتقاو « نييماشلاو نييرصملا

 دحاو لجر ةموق اوماقو « ةلجلا كلت ةبقاع ءالؤه ىشُغ ء صم باوبأ ىتح

 ش 0 0

 رقهقت دقو . ةنحاطلا كراسملا دعب دهاشي لو الفط روميتوكَتم ريمألا ناكو

 «رابدألا اواوو ضعبلاعاتراو « ءارمألا رابك نم «ىجوغراي ىادالودو انكت»

 «اذه ناخاقاب ا >غلب املف .ريثك قلخ لوغملا شيج نم كلهو « دونجلا مْنهماف



 دس ميكس

 نب رصقملا ةبقاعم رمآ فوس» : لاقو « اديدش ابضغ ءارمألا ىلع بضغ ربما

 مداقلا ماعلا ىفو . ( ىاتلي روقلا ) لوغملا سلجم دقعتي امدنع فيصلا مسوم ىف

 . « رمألا اذه ىفالتأو « ماشلا ىلإ ىسفنب نب بهذأ قو

 « فاشك» عضومب لزتو ؛ ةلجد رهن ريع بجر نم ١١ دحألا موي ىفو

 دقو . « لوحم » ىحاونب لزت نابعش نم ؟ موي ىفو . دادغب ىلإ هجوت اهنمو
 نيدلا ءالع ةجاومللا ناك ناموت ةئامثالث ليصحتل دادغب ىلإ كلملا دم مدق

 هنإ ىتح ةدحاو ةعفد هدنع ناكأم لك مس دق اذه ناكو ؛ اهعفدي لهعت دق

 ١ اهبف ركذي ةقيثو لس كلذ لك دصبو . مهنمت مفدو اًضيأ هلافطأ عاب

 هيلع قفشأ اريخأو . دحاو مهرد دعب ايف هدنع رهظول اينذوو الوشم نوكم

 ممل 01000 هحارس َقلطأف « « ناخاقابا »

 كلملا دجم بهذي نأي رمألا ردصو« ىرخأ ةرم كلملا دجيديلع لبطل م85

 تاباسح ىف رظنال « ايقودروأ » و « راجافط » ريمألا عم دادغب ىلإ
 هيلع تقبت دق تناك بهذلا نم ناموت ةئامو نيثالث ليصحتلو ؛ هجاولعا

 مهنإف « ددرت البو ءوده ىف غلبملا اذه ددسي مل اذإو . ةبساحملا تو

 'هبيلعتب نيد ماحمب نكي مل املو «ريهشتلاو برضلاب هيلع نولصحم

 . هنوبرضيو ةنيدملا ىف هب نوفوطي اوناكو « هدابطضاو



 هتدوع لعل تاذمه ةنيدع ناخاقابا ةأفو

 .كالملا راد نم ناخاقابآ راس م١ ؟85 ه٠ ةنس ةدعقلا ىذ نم ثلاثلا ىف

 ىف لزنو « ةجحلا ىذ نم سداسلا ءاعبرألا موي ىف اهغلبف «ناذمه ىلإ دادقب

 .وبللاو ةعتلابابسأب ذخألا ىف اكمهنم امئاد ناكوكربجونم نيدلا رْخ كللا رصق

 قفاولا م 1؟8ه 6١< ةنس ةجحلا ىذ نم ني رشع ءاعبرألا ةايل ىفو

 ةجاملا ءاضقل ليلا فصتنم ىف جوخ « 27 . . . . ةنس ىدنكيأ نم ١

 « لاجألا ردقمو لاوحألا لوحم هل روصق ؛ بارشلا عرج ىف طرفأ نأ دعب

 تناك ىتلا راحشألا نم ةرحش نصغ ىلع طح دق ناك دوسأ رئاط ةروص

 سعأ مث © ؟ دوسألا رئاطلا اذه ام » : الئاق حيصي «ناخاقإبا» ذخأف . كلاند

 نكلو ٠ طق ارئاط اودجي مل اوققدو ةانرلا ثح الكو . مهسلاب هيمرب ةامرلا

 - بهذ نم ىسرك ىلع وهو ةفيطللا هحور لسأو ةأخ هينيع ضمغأ « ناخاقابا »

 روميت وكنم اضيأ قوت م18 هدملا ةنسمرخلا نم ١ دحألا موي ىو

 تاركسعم ىف ةيزعتلا ممارم تميقأ دقو .لصولا لامعأ نم ةعقب ىف

 0 ملظعألا« ناخايالا» مامأ هونقدو « هلتوهاش» ىلإ هّشعن اولمو « ناخاقابآ د

 ش . هيوذ ىلإ هدعب نم كاملا لقتنا كلذبو

 لصالا ىفاذكه ١



 « اهللاقىتلا ةنسحتسملا محلاو ( ةعركلا هقالخأو « ةديجلا هتافص ىف

 « نيقباسلا نيمسقلا ىفلخدي ملام هدهع ىف ابعوقو قفتا ىتلا ثداوحلاو رداونلاو

 . لاجرلاو بتكلا نم ةقرقتم تفرع اإو

 خيررات
 ناخ زيكلج نب ناخ ىولوت نب ناخوك الوهنب رادوكت

 هسواج دعب دمحأ ناطلسلاب ىَعَس ىذلا

 شرعلا ىلع

 : ماسقأ ةثالث ىلع خييراتلا اذهو

 هدافحأو هتانبو هئانبأو هتاجوز ءامسأو « هبسن ريرقت ىف : لوألا مسقلا

 « هرابصأ ركذو « تقولا اذه ىتح اوعرفت نيذلا

 ٠ هئانبأ بعش لودجو

 ًازمألاو نيتاولناو:كدعلا روصو © هسواخ ةمدقما قف: فاثلا مسقلا

 تاياكحو « هخيراتو « هسواج ناّبإ ءارمألاو , لاجنألا



 : كلاثلا مخلل ظ

 تمقو ىتلا ثداوحلاو تايارطضالا ركحذو « هدهع

 . ةرتقلا كلت ف

 ضعبو « هتاداعو هموسرو هقالخأو هريس ركذ ىف

 هدهع ثداوح رداونو « هيلإ تبسن ىتلا تاياكملا

 ةقرفتم تفرعو « نيقباسلا نيمسفلا ىف لخدي ملام

 . لاجرلا نم



 لوزا مسقلا

 هئانبأو هتاجوزءامسأو حرشو ؛هبسن ريرقت ىف

 اذه يس عر ىذا هفاجأو هناك

 لودجو « هراهصأ رك ذو « تقولا
0-9 

 كناكو © قوتاح قوق نما ناخوك الوحل عباسلا نيالا وه دمسأ

 نم هتاجوز ربكحأ نوناخ زوكستتناكو « تاريثك تايظحمو تاجوز هل

 تارقتوقلا موق نم « نوتاخ ىنمرأ » نم جوت اهدعب نمو «تارقتوقلا موق

 نم جوزت اهدعب نمو « اقآ نيسح تنب « نيكتياب » نم جوزت مث ءاضيأ

 تنب « غلتق ليا »ب نرتقا اهدعب نمو «ناكروك ىموم تنب «نوناخوك ادوت »

 . رحسلا ةلوارنم ةمهتب ميلا ىف اهم اوقلأ ىلا « قاجاغوط » ةدلاو وشنيك

 جوزت اريخأو . « قاتقوبلا » ب اهجونو « شرعلا هتيلوت دنع اهنم جوزت دقو

 .6 لفروتاخ ىادوت »

 : وحنلا اذه ىلع ةثالث اوناكف هدالوأ امأ

 ' . « نوتاخ ىنمرأ » نم دلو دقو « « ىجتالبق »

 هام نتاع سرا همأ تناكو « « ىجنالسرا 2

 . © نيجوقروق ىاق » ىعدت ةيظحم همأ ثناكو « « ريجاقون >



 : ىنألا وحنلا ىلع اًدس نكف هتانب امأو

 د:قانيلا قم اجوز لقوا # قوتنا وكم نونه كوضوك 9: يعدتس لوألا

 ربك لا ريمألا ةحوز نألا ىهو « نوتاخىنمرأ اهمأو « « كحجنوك »  ةيناثلا

 . هجيوراس نب نيجن ربا

 وجارويب نم تجوز دقو « كلذك نوتاخ ىنمرأ نم « كاجيج »  ةشئاثلا

 . ركب رايد ىلع اريمأ ناك ىذلا ىاب رود نبا

 نب نادنج نم تحوز دقو « اضيأ نوتاخ قمر نم « ونيام »  ةعبارلا

 . ىجروابلا ىارك

 نم 6« هجارق » نم تجوز دقو « نوناخ وك أدوت نم © نولياس »  ةسماخلا

 . نوتاخ كوروا طالب ءارزو

 نم تجوز دق تناكو 500000071

 ىدنج فالآ ةرشع نم ةقرفل ادئاق ناك ىذلا وغو» نب ئداش

 . ىداش نب ىاغوط نم ةجوزم نألا ىفو . ( ناموتريما )



 ىلاثلا نفل

 د أ ناطلسلا خبرا نم

 «لاجنألا ءاسسعألاو نيتاولعاو شرعلا ةروصو « هسواج ةمدقم ىف

 ” ةظسع احا اكسو هع زنون( ةسالع ناب ةارقألاو
 تعقو ىّتلا ثداوحلاو تابارطضالا رك ذو

 ةرتفقلا كلت ىف

 ءارسعألاو , لاجنألا ءارسألاو نيتاولعا ناك « ناخاقابا » ىتوت نأ دعب

 «ناخاقابا >ةافو لبقو . ناتسدرك نم دحأ مدقو ءوتاغنج ىف ءازعلاب نيلغتشم

 ريمألا ءاعدتسال زيربت ةنخش ناك ىذلا 6 ىجاتخألا ىودران » بهذ

 . ةيحانلا كلت ىلإ اعرسم مدق دق هسفن وه ناكو « ةلجاع ةمهمل نوغرأ

 ةمدخم قحلف « هئاعدتسال ًابصيأ « نايون روتكيش » اودفوأ تقولا سفن ىفو
 -ليلق رقت عم ريمألا مضنا هغارم ةنيدم ىو . قيرطلا نم عبارلا لزنلا قريمألا

 ناكو . هدلاو ىف ءازعلل اناونع س اكلا هيلإ اوامكل : ءارمألاو نيتاوكلا ىلإ

 اواماح .داتنملا ىلع ًايرج -ريمألا باكر ىف نوكي نأب رمأف ؛ همزالي « اقوي »
 اوناكن مم نيبرقلا نم ةعامجو « ةحلسألا ىلع نوفرشملاو « لويللا ةساسو. مايلعا



 اتوب ءارمألا رابك نم هل نيقفارملا ةلج ىف ناكو . « ناخاقابآ» صاوخ نم

 ءالؤه لحر دقو . ايقودرواو ىثوجو ىجاديإلا ىادالوطو ىشخمي ىشيشو

 . ءازعلا مسارم ةماقإ دعب وتافن ىلإ

 : لاجتألا ءارمألا نم نورضاملا ناك نوغرأ ريمألا لوصو لبقو

 وشنيكو باك شوجو روميتاغفطو وجالوهو ىاتروقنوقو ىاجاو رادوكت

 5 محلا ةمبحب موقي نم نأشب موني ايف نورواشتي ءارمألاو نيتاوخعاو «ودبابو

 نوئش ىلإ لاخلا قرطتي نأ نوشخم اوناك مهنإف « ارغاش شرعلا ناك امو
 . ءارمألا ةيقب لوصو اورظتنا ام اذإ ةكلمللا

 وجالوهو ىاتروقنوق ءارمألا ىأر قفتا «لوغلا ءارمأ ىروش سلجم ىفو

 قيساو برعو اقآ قاجنوسو نايون روتكيشو وشنيكو باك شوجو

 ىاجلوأ امأ . اكلم دمأ نوكي كثرأ ىلع ىرخأ ةفئاط عم اقوب أرقو

 ىلع اذه . روميت وكنم نوديري اوناكف ؛ءارمألا ةعامج نم اهعم نمو نونا

 نإ » : اولاق ناخاقاب ىلإ نيبرقملا ةينبو اقوبقآو قورآ هاخأو اقوب نأ نيح

 كلملاذ « ةسايسلاو ةسايكسلاو ىأرلاو لقعلاب ميلا ىلع زاتي نوغرأ ريمألا

 ريمألا ةافوب ربخلا لصو ءانثألا كلت ىفو . « هصخسشل بسانمو هب ريدج

 ىلإ اضيأ ليمت نوتاخ قوق تناكو . هنم ةدئفألا تحاتراف روميتوكنم

 . شرعلا هتيلوت ىلع لمعتو « نوغرأ ريمألا

 «ىشخم ىشيش» ناكو « ةعاجلا هذه نيب بد فالملانأ لوقلا ىراصقو



 بناج ىلإ نوليمب ءارمألا رثك أ نأىأر نيف ؛ دح دعب أ ىلإ اتفك القاع اريمأ

 ىضرت نأب ىضقت انتحلصمو كتحلصم نإ » : نوغرأ ريم الل لاق ؛ دحأ

 شيجلا نكي ملاماف « « عجلا اذه نيب نم نيملاس جرخت ىتح دمحأ ةيلوتب

 . انعرم ىضر « ةعم

 كو مرحلا نم ؟ قفاولا « نييوق » ةنس « جنجوأ » 7 قو

 . دمحأ ةيلون وهو ىأرلا اذه ذخألا ىلع اعيمح ءارمألا قفتا م1145 هاما

 ةيحان ىلإ راسو « « غاتالآ » نم نوغرأ ريمألا داع مايأ ةثالث دعبو

 « سراف نم امداق «راجاغط» ناكو « هيبأ نئارخ ىلع ىلوتساو « «هوك هايس»

 ةيحان ىلإ تبهذ دقف « نوتاخ ىتوق » امأ . كلانه ةمدخلا ىلإ لصوف

 نيددلا سمث ناكو . ىأرلا ىفابعم نيقفتم اوناك نيذلا ءارمألا عم غاتالا

 لسرأ ءدمأل كلما صلخ املو . نوغرأ ريمألا ةمدخ ىف ناويدلا بحاص

 « ٍبحاصلا ىلإ «  نوتاخ توق » ركسعم لعاريمأ ناك ىذلا 6 قيسشآ »

 ْ . دم-أ ركسعم ىلإ هب ل

 0. قئاوللم ام م1 ةنس لوألا عيب نم ٠١٠ دحألا موي ىو

 « ىاتروقنوق » ذخأ مث . داتمماك قئاثولا اوبتكو دوهعلا اوعطق 290... ةنس

 «شرعلا ىلع هاسلجأو ىرتسيلاهديب « نايون روتكيش » ذخأو« ىنعلا دمحأ ديب

 اقنتمم ناك امو . لوفلا ةداع ىلع ايرج ةئتبتلاو حارفألا مسارم اومدقو
 . دمسأ ناطلسلاب بقل دقف « مالسإلل

 ش 0 .لصألاف انك | )١(
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 هةيصق

 هسولج دعب دمجأ ىلإ نوغرأ ريمألا لوصو
 « فطعلاب كلماطع نيدلا ءالعدجاوملا لومثو ؛ ىاتروقنق ريمألا كاله ببسو

 كلمل دحم لتقو

 نئازللا راضحإب دمحأ ىمأ « حا رفألاو تاجابمبالا مسارم ةماقإ دعإ

 ءارمألاو نيتاوخلا ىلع اهبفام عزوو « « هلتوهاش » ىف ةدعم تناك ىتلا

 « شيلا دونج عينج ىلع قدغأو « نيجاتخاو نيب راو ءارمألاو « لاجنألا

 . رانيد ةئامو ني رشع مهنم درف لك حنف

 «سراف فالا ةثالث وأ نيفلأ مم نوغرأ ريمألا لصو ةرغ نيح لبعو

 كبيصنت لفح رضحأ ىتح رظقنت مل ل » : الئاق دمحأ بئاعي ذخأو
 ةكيبس نيرشع هلسو « همرك أو دمأ هزعأف « ؟ شرعلا ىلع كسلجأو
 ٠ . نيتكيبس « ودياب » ريمألا حنم اك« هل تظفح دق تناك ةيبهذ

 ىو « ىلتروقنوقو نوغرأ ريمألا نيب ةقادصلا تدطوت مايألا كلت فو

 ىلع ادهامت « ةقادصلا كلت ةطساو تناك ىلا « نوتاخ قيقوت مخ

 « ىاتروقنوق » لتقف « امهْنيب ددرتت لسرلا تناك كلذ دعب و . اعم لمعلا

 « دم-أ ناذئتسا دعب «غانالآ »مضوم نم نوغرأريمألا داعو « كلذ ببسب



 . لوألا عيب ر نم "+ ىف هوك هايس عضو لزنو

 نيدلا ءالغ بحاصلا اورضحيل لسرلا دملأ ناطاسلا لسرأ كلذ دعب

 ناكو . كلذك كللا دجم اورضحيلو « انوجسم ناك ىذلا كلم اطع

 ردابف « دمحأ دنع كللا دحم نع مفادلا وه « اقآ وجاتلأ نب اقوي وسيي »

 كشو ىلع دمحأ ناكو « نيدلا سمش هجاوكلا عم ةميدقلا ةموصخلا ةراثإب

 سم بحاصلا نأ ريغ « ىرخأ ةرم دالبلا ىلع فارشإلاب هيلإ دهعي نأ
 هنأش مفتراو « قباسلا هبصنم ىلإ ديعأق « « نوتاخ ىنمرأ » ىلإ أجتلا نيدلا

 « كلما دحل ديكلا ىلع ةعامج نيدلا سعش ضكرح دقو «هل اهتياعرلضقب « اريثك

 . لطابلاب و قحلاب مهنلا هب نوقصلي اوناكف

 : اهيف لوقي ةلاسر نوغرأ ريمألا ىلإ كالا دجم لسرأ فورظلا كلت ىف
 هنألو . مسلا كاب أ ىطعأىذلا وه ناويدلا بحاص نإو « كتصاخ نم ىتإ »

 ىغبنيف . "ىلع ءاضقلا ىلع لمعي هنإف ؛ هب مو رمألا اذه ىلع علطم ىننأ معي

 . 6 رضلا ىنسمام اذإ لع ىلع ريمألا نوكي نأ

 « ةرماؤلا كلت ىلع افقاو نيدلا دعسب بقلملا كلما دجم ىشأ نبا ناك

 ىلع فارشإلا نم مايألا كلت ىف هلزع دق كلا دحجم نأل اقنحم ناكو
 ءاقدصأ نم ةعامج هعدخل « ةلزع ىف شيعي راصف « امهنني ةموصخلم هنئازخ

 بّيلعو ؛ ىمجعلا قارعلا ىف ءافيتسالا بصنمب هدعوف « هيلإ هولدحو بحاصلا
 ريمألا عم *”ىطاوتم كلا دمت نأب رقأو لبقأ ىتح ؛ لاحلا ىف هرطاخ



 بع ةجهاد

 رشم لإ الور لمرأ ةناو عبتيرفرأ

 نيدلا ءالع هجاولا ىلإ دامت نأب رماوألا تردص هنأ : لوقلا ىراصقو

 ليبس ىلع هنم تذخأ دق تناكىتلا تاكلتملاو لاومألا عيمج كلم اطع

 اهب ءاخل « ةعتمألاوةشقألا هوداسو « ةيكللا تاماعنإلا هيلع تلاثناو؛ ةرداصملا

 نم هعيمج امنِإ « نيوخألا نحت هيلع انلصحام لك نإ » : لاقو ةرضحلا ىلإ

 + «زاقلا ناس سلك “ادعو امذقا قارن ةقيسلا ةفاقيبألا تاقدفلا

 ْ . اهلك ابعي زوتو اهرثنب راشأ مث

 قاجنوس » :لثم رابكلا ءارمألا موقي نأب رمألا ردص كلذ دعب

 نم ةعطق هتحتمأ نيب اودجوف ؛ كللا دجم عم قيقحتلاب « قورأ دو « ا

 . رمحألاو رفصألاب 'ىش اهيلع بتك دقو « ءورقم ريغ طخ اهيلع دسألا راج
 كلت نم اوعاترا دقف «ةيهاركلا دشأ رحسلا نوهركي لوغملا نألو

 « ةلأسلا كلت لوح ريثكلا قيقحتلا رادو « ةكاحملل هومدقو « ةباتكلا

 كلل دجم برشيو «ءالا ىف ةذيوعتلا هذه مهن » : ةرحسلاو ةنبكلا لاقف

 مدقي نأ كلللا دجم اومزلأ مث . « رحسلا اذه رش هب قحلي ىكل اهتراصع

 خيشلا اهدعأ دق ناك ةذيوعتلا كلت نأل ىبأ هنكلو « لمعلا اذه ىلع

 نم واخنال اهنأ لملا ماسمت لي ناكو « هتعتمأ ىف اهعضوو « نمحرلا دنع
 كر

 « هلتق ىلع ىفاوي م « قاحئنوس » نأ الإ « ةمهنلا هذهب نيدأ كلذ دعب



 فنرأ قفتا ةأكؤو . هيلع ةقفاولا ىف مهحاطلإ متر ةاضقلل بجتسي لو

 ققح هيلع حلأو « هتدايعل نمحرلا دبع خيشلا بهذف « همذلق ىف ضرع بيصأ

 ديهأ ناطلتتلا نامرف ردصو 8 لق زاجأ مث.( دلجلا عين برش) لبق

 . ريثك قاخ عمجت « هميلست ربخ عاذ املف . هلتقي اوموقيل هموصخ ىلإ هميلستب
 وفعي نأ دارأو « هلتقب نذأي مل هللا هر  نيدلا سمث بحاصلا نكلو

 « هلتق ىلع نا”رصي ان اك نوراه هجاولعاو نيدلا ءالع هجاوملا نأ ريغ « هنع

 نم + ءاعبرألا ةليل ىف لتق اذكهو . ابرإ ابرإ هومطتق ماوعلل اليل هاملسو
 هفارطأ تاسرأو « « غاتال 1 » مضوم ىف م 1؟8؟ ه ده١ ةنس ىلوألا ىداج

 :.ىخاؤنلا لإ

 ةموكح هيلإ ضوفو « ماعنإلاب نيدلا ءالع هجاوما دم-أ لمش كلذ دعب
 اهيفلغتشي مل ةليوط ةدم تضم دق تناك هنأل اهبلإ بهذي مل نكلو ءدادغب

 . لامعألاو لاغشألاب لقكتلل هباون لسرأو « لمعب

 ةصمق

 «نوغرأ ريمألاو دمحأ ناطلسلا نيب فالحلا بوشن

 « دادغب ىلإ ناسارخ نم نوغرأ ريسمو
 ناسارخ ىلإ هتدوع مث

 لحتني ناكف ء'اقوب ءاعدتسال نوغرأ ىلإ تارم ةدع لسرلا دم-أ لسرأ

 .ايك ا! اذه راف 3 باهذلاب اقوبل نوغرأ نذأ اريخأو « ةرم لك ىف ارذع



 تب قار د

 بايث نم ءابق هتسيلأو « هترعأو « نوتاخ ىتوق » هتمرك أ دمأ ىلع مدقالو

 . المع لوازي ملو « كانه قب و « مفعألا ناخليإلا

 نم 4 ىقو . ناسارخ ىلإ « قولروغس » نم نوغرأ ريمألا هجوت مث

 « « ىاتروقنوق » هتياعرب دمحأ ناطلسلا لمش 1١8/141 ةنس ىلاثلا عيبر

 ٠ مورلا رايد ىلع ةظفاحملل يع شيجب هريسو « نوتاخ قتيقوت نم هحّوزو

 خيشلاب هلب رت تناكو . اقوبق 1 ريمألا هرثإ ىف رّيس ىتاثلا عيب ر نم 1١ ىفو

 ىذلا « ىلكش »امأ . « ىبأي » هوعدي ناك ثيح ةقيثو ةلص نمحرلا دبع

 ناكو « « ىخأأي » هوعدي ناك دقق نارأ ىف يقلاو بوقعي ابإب ىديرم نم ناك

 ناكف « ركسعلا نم ةبرقم ىلع تناكو « نيح لك ىف اهراد ىلع ددرتي

 همأ تناكف ؛ كللا نوئشريبدتب ىنعي ناك اماقو « برطلاو عامسلاب لغشي

 نوئش ريدت ةيافكلاو لقعلا نم ريبك بناج ىلع تناكىتلا « نوتاخ ىتوق »

 .6 قيسآ » ةروشع دالبلا

 « نايوف روتكيش » دوهج لضفب اكلم بصن دق ناك دمحأ نأ عمو

 اذه عم هنإف « همرك أو ةلظملا روتكيش حنم دق ناكو « « اقأ قاحنوس »و

 . اريثك امهب ىنعي نكي م
 وه ىذلا « ىزاريشلا نيدلا بطق » انالوم لسرأ دهحأ نأ ةصاللعاو

 نعرا دبع خيشلا ةروشمب كلذو « رصم ىلإ ةلسرب  ملاعلا ف نم لضفأ

 ( غيراوتلا مماج-)



 سفن نم مرح ةرغ ىفو « 1؟85/5م1 ةنس ىلوألا ىداج نم 14 ىفو

 هجاومللا دئار نابيكح ىلع ريمألا « نوغرأ » ةرضح ىلع دفو «ةنسلا

 اصخش لسرأ دق بحاصلا نإ » : هل الاقو هاش غلتق هدبع نباو « نيدلا ءالع

 ضبقلاب رمألا ردصف . « اماس ءاودريمألا قسيل نيدلا هيجو هجاولعا ىلإ

 اغلب ةعافشب هنع انع م . هرايد ببنو « ناجوق » ىف هيجو هجاوللا لع

 نأ رمأ م 90 دي ةليعرخألا ىداحت قو مع ىف ةحارس قلطأو « نوتاخ

 . ةيضقلا كلت قيقحتب موقي ىتح ةرضحلا ىلع ريمألا مزالي

 هتياعرب لمشو « ءاتشلا ةيضمت دصقب دادغب ىلإ نوغرأ هحوت كلذ دعب

 . اقباس ناك اك دالبلا كلت ىلع اك اح هرقأو « ىرلا ىف « نيدلا رغ كلم »

 ىلإ هراضحإو « كلم » لاقتعال الوسر لسرأ « ريخلا كلذ دمحأ عم املق

 لسرأو ء كلذي نوغرأ ملف ٠ بيذعتلا عاونأ ىتشب هوبذعف « ناورش ىجاون

 <ىلإ دبع دق تراك ىبأ نإ » : لوقي ناويدلا بحاص ىلإ و ءارمألا ىلإ

 ؟ هبيذعتو هيلع ةوسقلا ىبعم اف . ةريسي ةقيقد لامعأب هتفاكف « « كلم »ب

 نبأ نه: ةتاوسلا كاع قار مهنم مقتلت فوسف ىذأ هب قمل اذإ هنإ

 . هبكترا دق ناكامع زواجتت فوس

 هجاوحلا بئان رفصألا نيدلا مح ناك « دادغب نوغرأ ريمألا غلب انيحو

 ناك « نيدلا ءالع ةمذ ىف قبتام نإ » : نوغرأ لاقف « فوت دق نيدلا ءالع

 )١( لصألا ىف اذكه .



 عرشو « هعايتأو هباون ىلع ضبق مث . « نآلا هب بلاطأ ىنإو « ىبأ دهع نم
 ءربقلا نم رفصألا نيدلا مث ةثج تجرخأ دقو . مهتذخاؤمو مهتبلاطم ىف

 . قيرطلا ىفاهب قلو
 هارتعاو « اديدش ارثأت رثأت نيدلا ءالع هجاوملا ريخلا كلذ غلب الف

 + 1:/1789 ةنس ةجحلا ىذ نم 4 ىف نارأ ةنيدم ىف ةلعلا كلتب ىقوتو«عادص

 . دادغب ىلع اك اح نيدلا سمث هجاوملا نب نوراه هناكم اواسرأف

 فالآ ةرشع هديؤي ناكو « دادغب ىف نوغرأ ناك ءاتشلا ٌتللَذ ىفو

 « هوك هايس ىف نوفيصيو دادغب ىف نوتشي اوناك نيذلا ةنوارقلا نم ىدنج

 وديابو وتاخيك هديب ناكأ؟ . هتاركسعمل نيمزالمو ناخاقاب ] ةيشاح ىف اوناكو
 ىجاديا ىادالودو روتوقنحو روقواجو راجافطو « لاجنألا ءارمألا ةمدقم ىف

 ناخاقايآ ةيشاح رئاسو « ءارمألا نم لابقحنقو ىشوجو لواغتت ىيإو

 مهمدقم ادنج راتخاف « هيلع اعيمج اوقفتي نأ ىشخم دمحأ ناكف « هعابتأو

 نود اولوحيلو « ركب رايد ىف ءاتشلا اوضقيل شمروقو قورأو باكشوج
 . انمآ نوكي نأ عيطتسي كالذبو « دادغب و مورلا نيب ةفئاطلا كلت لاصتا

 عم باكشوج كرتو « ناسارخ ىلإ دادغب نم نوغرأ داع عيبرلا فو

 ىادقوب و ايقودروأ همم بحطصاو « شويملا ةرمإ ىلع نيروك ذملا ءارمألا

 دم-أ لبق نم كانه ناك ىذلا ةنحشلا برض ىرلا غلب نيحو . ىجاتقألا

 هب ثععبو « ارامس هبكرأو « نينرق هسأر ىلع بكرو « اصعلاب اريثك اب رض



 د هه

 ناويدلا بحاص ءاعدتسا بلطي ءامتاد لسرلا دفوي كلذ دعب ناكو « دمحأ ىلإ

 ناك ىتلا ةصاخلا تاكلتمملاب بلاطيو « مسلا هيبأل سد ىذلا وه هنأ ةحح

 . دجأ اهبلع ىلوتسا دق

 .فتوغرا غلب امو . نوغرأو دمحأ نيب ةنتفلا ران تلعتشا بابسألا هذمل

 مث . ىدنج فالآ ةرشع عم نايون ىجاكما هلابقتسال جوخ ؛ «ناردنزام »

 فلآ ني رشعمم نوديج لحاوس ىبع ظفاحي ناك ىذلا «نايوث ودنه» ىعدتسا

 بسح هيلإ تيهذق « هتايح ءانثأ ىدلاو قاعدتسا دق » : مل لاقو « ىدنج

 تبلق دق رومألا تناكو « تامدق ناك انه تغلب املف . شيج ريغب رماوألا

 نآلاو . ملستلا نم ىل رقم ال ناك « دنج ىعم نكي ملالو . بقع ىلع اسأر

 «هشرعو ىبأ جات فيسلا دحم صاختتسأ فوسف « ءارمألا متأ قومتدعاس اذإ

 : نايونودنه لاقق . « نسحلاركاذلا انل قبيو « كيعس يل اركأش نوك.أو

 . نألا كلملا وه دهحأ نأ الإ « ريمألا اهنع ربعام ىه لاحلا ةقيقح نأولو »

 هللا دمحم  ًاضيأ كنإف ءدالبلا كلت ىلع « اناغ » بصن دق ناك اذإو

 . هفلاخت الو خيشلا اذه حصنل عمتساف . رايدلا هذه ىف كلمو مكاح  هتمو

 « حاورألاب ديبعلا نمت كيدفن فوس ذئدنع اننإف « ءوسب دمحأ كدصق اذإو

 . « رمألا كرادتو

 ريمألا نكلو «وحنلا اذه ىلع حصنلا ىف غلابي نايون ودنه لظ اذكعو

 دمحأ بناج ىلإ اذهل لامو ءامجار نابوث ودنه لفتق « هيلإ مصي مل نوغرأ



 دهم ؤءإ 0-7

 .نوغرأ ريمألا ذخأ كلذك. نوتاخ وق ركسعم ىف « رواجوا 2 ىف نأكك ىذلا

 . رمألا اذه ىف ركفي

 ةباكسح

 دمحأ هجوتو « ةك الهو ىاتر وقت وق ربمألا ةيضَق

 نوغرأ ريمألا راضعاو + ناسارح ةيحان لإ

 هلاح فعض دعب

 خيشلا لسرأو ؛ 4 غاتالا » ىف فايطصالل ةيحانلا هذه نم دمسأ راس

 . قبو « قشمد ىف دب ولا نجسلا ىف هب اوجزف « رصم ىلإ ةلاسرب نمحرلا دبع .

 روضحلا « ىاتروقنوق د دمأ ىعدتسا مث تام نأ ىلإ نجسلا كلذ ىف

 .ةرضحلا امزالم لظو « رمألا بس- رض «.ىاتلي روقلا » ىروشلا سلجم

 نييرقلل ةلمج نم ناكو « « كي رج » وعدملا ناخ نوغرأ ىلإ دمحأ لسرأ دقو

 هةماتلا هتياعرب نوغرأ هلعثو ؛راذعألا مدقف « مورلا ةيالو نم فحت هعمو ؛هيلإ

 . نيدهفل نيقوط ىاتروقنوق ىلإ هدي ىلع لسرأو

 امهنيي لاملا تغلب دقو . ةيلكى اتروقنوق نم سي « كلذب دجحأ لع انلف

 ترأ هاوفألا ىف عاش من . امهنم لك ىلع ريغتلا رثأ نورضاحلا دهاش ثيح

 نأو « (ىثيمالكديوك ) موي ىف دمحأ لاقتعا لعنوغرأعم رمآت دق ىاتروقنوق



 دنس 1#

 ببسيو . ةرماؤملا كلت ىلع هعم ناقفتم ىجاتقا ىداشو ىجقونأ كويوك

 « ىلتروقنوق » عم اوقفتاف « دونجلا نم ةعامج اعرذ هب قاض دمحأ دادبتسا

 + ميتراؤع دمأ لعق « ةطخلا كلت ذيفنتل ةليل اونيعو « هيلع ضبقلا ىلع

 هفلكو « (ىشيمالكتي وك) موي ىلع قباسلامويلا ىف قاتيلع هربص رادىلإ بهذو

 ٠ هيلإ هرضحيو « هيلع ضبقيو « ىلاتلا مويلا حابص ىف ىاتروقتوق مجاه نأب

 دمأ عم « قانيلع » ثدحت ؤ؟رع / "85 ةنس لاوش نم 5 ىفو

 رضحأ فوس ىتإف « لابلا نئءطم نوكي نأ ىغبني ناطلسلا نإ » : الئاق

 « قانيلع » « دجأ » لمشف . 6 نيديلا لولغم ةرضحلا ىلإ كلذك نوغرأ

 مويلا حابص ىفو . شويملا ةدايق هماسو « هردق مفرو « امامت هزعأو « هتياعرب

 « ىاتروقنوق » ىلع اوضق « نيجيب ماع ةيادب ىف ( ىشيمالكنيوك ) ل ىلاتلا

 اهيف اورشاب مايأ ةتس ةدمل ركسعملاب اوطاحأو « نارأ نم غابارق عضوم ىف

 . « ىجاتقا ىداش » و « ىقونا كوجوك » اومدعأ دقو قيقحتلا

 باكشوج ىلع ضبقلاب سمألا ردص « ةلأسلا كلت نم اوغرف نأ دعبو

 ةدايقل دادفغب ىف مهكر دق ناك نيذلا .:روغرأ ءارمأ ةفئاطو قوراو

 « روتوقتح »و 6« روقواج »و « راحانط د ليبق نم مهو « تاركسعلا

 . « لابتجنوق » و « ىشوج» و 6« لواغتت ىجياو » و « ىادالوت »و

 «وتاخيك» لخد دقو . نوغرأ لوصو دنع مهحارس قلطأ 2 «زيربتى اونجسو

 « سارحلا دي نم قيرطلا ىف رف هنكلو « دمحأ ىلإ هب اوثعبف « ةعاطلا ىف



 تبع ١1د

 . نوغرأ ةمدخع « هواس » ىلإ راسو

 عاذف 2 نوغرأ ةيراحمل شبح سأر ىلع « قانياع م دجأ ناطلسلا نيع

 « كلذب ىرلا اح «نيدلاىضر ١ ىضاقلا غلبأ امدنعو . نيوْرَق ىفربخلا اذه

 ىلع اوضق دقل » : هل لاق ىتح نوغرأ ةرضح غلب نإ امو ارامح بكر

 حنمو .٠ ءارمألا رابك اونجسو « هيلإ نيبرقلاو هءارمأ اواتقو « ىاتروقنوق

 « ىالقكنم » ىلإ زم شي هريسو « هل ةجوز نوكقل ةاتف « قانيلع » دمحأ

 . « هئارو نم هسفنب وه ىتأيسو « كتمجابمل

 نم دحأ جوزت ادم ةنس مرخلا نم 18 سيخلا موي ىفو

 . فافزلا لفح ماقأو « « نوتاخ ىادوت »

 نمرألاو :نيدسلاو: لوشلا ةوفض نم سرافانلا ةئام مرتك | دعأو

 ةعيلطلا ىف َرّيَسَو ؛ دادعتسالا منأ ىلعو ؛ تالألاو ددعلاب نيزهجم جركلاو

 نازغ 2و « ىجروكش وج » و « لوغأ راساي »و « قانيلع »و « توبوت »

 2« سراف فلأر شع ةسمخ عم 6« قاجنوس نب ىداش »و « ىقوت ك كش ءاقا

 جنم طقس مايأ ةثالث دعب و . ١؟دغدح# ةنس ةذعقلا ىذ نم ؟ ىف كلذ ناكو

 . ةمدقلا ىف انأك نازإلا « راساب »و « توبت » كلذ ببسب رخأتف « ريثكأ

 ةعاضرلا نم دمحأ ىنأ «ىافت» و «لوغأ راساي» عم «قانيلع» راس كلذ دعب و

 اوضيفو « نيمارو ىتح قطانملا هذه اومجاهو 6« ىالقنم » ىلإ « نب وزق » نم

 « مهنك اسم اوبهنو نوغرأ عابتأ نم ةزاتمملا رسألا نم ةرسأ ةئامئالث ىلع

 . دونملا ةمدقم ىف مهب اوءاج مث



 تاو دج

 لك اوبلجيل ناحرج ةنازخ ىلإ لسرلا دفوأ « كلذب نوغرأ عا انو

 بلجل نيارفساو سوطو روباسين عناصم ىلإ مهلسرأ اك « كانه ادعم ناكأم

 ةيدفق غلابم ناجرج ةيلداع ىلإ تاصو اموي نيرشع لالخ ىفو . ةسيلألا

 .دونجلاو ءارمألا ىلع نوغرأ ابعزو «بايثلاو سهاوجلاو تاعصرلاو بهذلا نم

 لحسلا ردص ىف بتكف ؛ ءايشألا هذه لحسي « ىر نيدلا رْخ كلم » ناكو

 لخد مث « « ةروصنملا رك اسعلا ىلع ةعزوملا هوجولا رك ذ » : ةرابعلا هذه

 ةفرعم هل نكت مل هنأ عمو « نيدلا رخل دي نم قاروألا ذخأف « ةنازلا نوغرأ

 طخ « « روصنلا » ةلك بتك ةفداصمو « ملقلاب كسمأ دقف « ىسرافلا طلاب

 بجعتف « ارضاح سراف ريزو نيدلا ماوق ناكو ؛ حوضولاو ةدوجلا ةياغ ىف

 ىرح دق ناطلسلل كرابلا لقلا نإ ثيح » : لاقو « ةردانلا ةفداصملا كلتل

 . © كلملا رصنيس ىلاعت هللا نأ ىلع ليلد كلذ نإف « روصنلا ةملكب

 نيوزق غلب دق «قانيلع» نأي ربخم ىرلا نم لوسر مدق ىلاتلا مويلا ىفو
 هئارو نمو « ةعيلطلا ىف « رومينالوأ » نوغرأ هيلإ ريسف « هدنجو هعابتأ عم

 ىشدش » كرتو؛ « هشيمب » قي رط ىف هسفنب وه راسو « نايون نيحكعا »

 . هعايتأو هلحر سأر ىلع « ىشخم

 فلأ نينامث عم 4 دمحأ » راس 1845م ةنس رفص نم نماثلا فو

 لصو رهشلا كلذ نم رشع ثلاثلا ىفو « « ناغوم راوسلبب » نم ىدنج

 لسرأف « ناقلاط » ىحاون ىف اورهظ دق نوغرأ دوتج نإ : لوقي لوسر



 هد ]وه ال

 اذإ » : هيبأل لوقيل « قانيلا نب ىشمروق » « لييدرا » دودح نم دمجحأ

 كرت مث . 6 لدن ىتح اوربصاف الإو ء لاعتلاب اوردابف « ةرثك منك

 ى ليبدرا ةنيدم نم كرحتو « هعابتأو هلحر سأر ىلع « ناكوبأ»

 . اعرسم ريس ناكو « رفص نم رشع نماثلا

 ةرشع عم رثألا ىلع مدقي كل زورون ىلإ الوسر لسرأ دقف نوغرأ امأ

 «نايونودنه» كلذك ىعدتساو « هترمإ تحن مه نم ةنوارقلا نمىدنح فالك

 دنع مئالطلا تقالت دقو . سراف ىفالآ ةتس عم هسفنب مدقتو « شيجلا عم

 ىلإ قيسو « نوغرأ عئالط نم ىدنج لقتعاف ىربكلا ناسرفلا براضم

 ةقيقح ىلع فقو ىتح ه.اوجتسا ىف «قائيلع» ذخأو « رك « « قاتيلع »

 ©« لوغا راساي 2و « توبت » دنج ضرعتسا تنأ دعب كلرحت مث . لاحلا

 ىدنجفالألا ةرشعلا ادعام سراف فلأ رشع ةسمخ عم « ناكروك ىداش »و

 . « نوسفرأ » عابتأ نم

 ىحاوض ىف ناشيملا قالت 19م4 /ةهم ةنس رفصنم 1١ سيجلا وي ىفو

 ثييلاك دونجلا مجابي «نوغرأ» ناكو . نيوزق ىحاون نم « هجاوخ قآ»
 «ءاسملا تح ةريبظلا نم كارع ىف اورمتسا دقو . اريبك امج كلهأ ىتح روصحلا

 نم خسارف ةرشع نم برقيام اوراس مث. قانيلعوتوبت مازهاب رمألا ىهتتاو

 « ىجروكشوجا » مهاد بناجلا كلذ نمو . «رهمأ» دودح تح «دابآلاح»

 ؛ نوغرأ لحر - ريالجلا ةليبق نم - « ىلقوت كشأ » و « رداهم نازاغ مو



 ءااس ١ 5-57

 نوغرألاب أدهب لف ؛لحرلا تاب وهنم نمضعب عم مداكلا بيجنب اوءاجو

 اور مل ءارمألا ركل « نيمزهتلا بقعتي نأ ديرب ناكو « ةيمحو ةريغ

 . كلذ ىف ةحلصم

 تقو ىف هفاخ ىرحن تناك ء ىبرع سرف « قانيلعل > ناك دلو

 تذخأو « فقولا كلذ ىف تكبتراف « هتباد زجست نيح اهبكر يل « برحلا

 كلت نوغرأ فرعف « « قانيلع » رصيت م « لاتقلا ناذيم لوح رودت

 كرشلا ىف « زورون »ريمألا اهعقوأف ء اهلوح راصح برضب ىمأو « سرفلا

 رطخم مل » : لوقي « قانيلع » ىلإ لسرأو . اهايإ نوغرأ هحنف « اهداطصاو

 نم كلام لك عم ليئَصلا شيملا اذه نم امزهنم رغتو رقبقتت نأ طق ىلابي

 « ىمعأ رامحكريهشلا كداوج ىلع انيلوتسا دق نحتاهو . . ! ةعاحشو ةلوطب

 تناكو . « ةيلبملا ةحعنلاك روصملا دسألا ريئز نم اب راه تررف دق تنأو

 . لاونلا اذه ىلع ةلاسرلا

 «ىرلا نارهط غلب انو ٠ ءارسألا ةروشم بسح نوغرأ داع انه نمو

 انشيج غلبت امدنع » : نيلئاق ءارمألا ةيقبو ©« رداهب تيجكميا » قفتا

 اذإو . ادادعتسا رثك أ نوكن فوسف « ةنوارقلا انيلإ مضنيو « انلحرو

 « مرجاج ىلعأ شوبلاك ىحاون ىف هلتاقت فوسف دسحأ شيج يقم

 :ةركتو« انراد رقخف نوكت اننأل ءانل لضفأ مضولا اذه لثم نوكيو



 دس اة لالا

 ارثأ دهاشي مل « ناغماد » غلب الف . ىأرلا اذه ىلع وهو نوغرأ داع

 « مزهنا دق نوغرأ شيج نأ قيرطلا ىف اوممس دق اوناك مهنأل ؛ ةنوارقلل

 علب املو . قرطلا ىف ببملاو بلسلا ىلإ اودو . نيدئاع كلذل اودتراف

 ردق  ديزب ىبأ نيقراعلا ناطلس ةرايزب رداب « ماطسب » « نوغرأ »

 . ةرصنلاو رفظلا هللا نم سّمْلاو « ةجاحلل ابلط هب لسوتو زب زععلا هحور هللا

 بلطي ناكو ؛ هعابتأو ىبابلا خيشلا ىلإ أجتلا دق ناكف دحأ امأ

 ىلإ امهم لكس برقتلا رثأ رهظ رمألا ةباهم ىفو . قيفوتلاو ةنوعلا مهنم
 : ىلاعت قملا

 « تيلا ىبابلاب لسوتي ىذلا نإ

 .ةلاحم الي هلم دسفي

 « ديزياب نمددلا بلطي ىذلا نكلو
 . ةوكو اراهدزا لس دادزب

 ىلإ « توبت » لبق نم لوسر مدق رفص نم ٠١ نينثالا موي ىفو

 اريثك" انرسأو ءامزهنم رفف « نوغرأ انب راح دقل » : الئاق هريخأو ء دحأ

 . «انب قحلي مل[ هكيجك ] دنج نكلو « انعم مرشح فوسو هدنج نم

 ىف ©« توبت » ب دمحأ قل رفص نم 9 ىفو . مويلا كلذ ىف حارفألا اوماقأف

 هتالاع :تيرسلا © نفاع لاكت ني وؤهشلك رش » مدعأ دقو .«زايورش »

 عم ىرلا ةيحان ىلإ « لوغأ وجالوه » اورْيَس ىلاتلا مويلا ىو. نوكأل



 تحد بح

 الأب ةباتك اعيمج اودهعتي نأب ءارمألا دمحأ رمأ مث . ىدنج فال ةرشع

 . 6 قائيلع » ادعام كلذ مهاك اودهعتف « اقوب هب ريشي امع اوحرخي

 قمرأ اكرات « « ككنالوأ روقوق » دحأ رداغ رفص نم <48 قو

 فنأتسا مث . اهتمزالمب «ا1قاجنوس » فلكو « تاركسعللو نونا

 ىلإ اولصو ىتح جركَلا دنج اهس الو « نيوزق ىحاون ىف بهملاو لتقلا دونجلا
 ممن 57. بيذعتلا عاونأ ىتشب سانلا ىلع نوقشي اوناكف « ناسارخ

 . تاراغلا اونشو « اودجوام لك اوببن

 « ةقرفتلا دونجلا عمج نأ دارأ «دمحأ ةين ةقيقح ىلع نوغرأ ملطا املذ

 مضوم ى هالباتق « دمحأ ىلإ ةلاسرب © اقوي ودرأ » و « ىزكل » لسرأو

 ىلاتلا مويلا فو . حلصلا هنم اسملاو « نيوزق ىحاون نم « هجاوخ ٌقآ »

 فيك » : نوغرأ ةلاسر صن ناكو « اداع مث قيئاولاو دوبعلا اعطق

 ىري ىف ل *_:رك أ ال ىفإ ؟ ىديس هجو ىف فيسلا رهشأ نأ عيطتسأ
 « ىلهأ ىبسو « ىلقث ببنو . « قانيلع 2 ءاج امل هنأ ديب ءاطق ةموصخ

 اعوذدم ىنججاه دقل . ىعابتأ نم ىرسألا ذقنتسأ ىكل هدصب تردإب

 : « هلتاقأ نأ ”ىلع ناكف « هروبتب

 لصأ نم ناشيملاو ء كنبا نوغرأ نإ > : هل نيلئاق دهحأ ءارمأ مججأف

 ىف ةحلصملاف . باودلا نم ريثك كلهو « اراح وجلا راص دقو . دحاو

 م دجأ نكلو . 6« لعقام ىلع مدن دق نوغرأ نأ اصوصخ « ةدوعلا



 كل 7

 العن نيدلا ليصأو نيدلا ردص ناديسلا مدقت ىلاتلا مويلا فو ٠ ملوقل ص

 فحزي نأ ةحاصلا نم سيل » : نيلئاق ىموطلا نيدلا ريصن هجاومما'موحرملا

 اسهيّنأو ادج دمحأ قياضتق . « موجنلا ماكحأ بسح كاذو « شيجلا

 . كلذ ىلع

 ةيرق ىلإ مدق ١؟84/ةه# ةنس لوألا ميبر نم 14 ءاعب رألا موي ىفو

 « لوغا ردوكت نب لوغا رمعو نازاغ ريمألا نانمس لامعأ نم 6 هخرس »

 نوغرأ لسُرو ىشخم ىشيش لصو اك. « ىجوغراي ىاقون » |ههنبحص ىف ناكو
 رخآ طاب رر نم دمحأ دفوأ ثلاثلا مويلا فو . حلصلا بلطو ةلاسرلا ناونعب

 ىادالود »و « اقوب » نيريمألاو « ءاكوس 2و « روميتاغت » نيلجنلا نب ريمألا

 عاتل اعيطم نوغرأ ناكاذإ» : ايتومضم نوغرأ ىلإ ةلاسرب 6« ىجوغراي

 نوبهاذ اننإ ثيح : اقوب هل لاقق . « وتاخيك انيلإ لسرب وأ « هسفنب تأيلف

 ىف فقوتأس » : الئاق باجأف . « اذه نم رثك أ مدقتت الأ ىغبنيف حلصلل

 نم لحترا لوألا عيب ر نم ١7 فو « 'ىمجن نأ ىلإ ىعارللا ثيح ناقرخ

 سانلا اوبذعو ةنيدلا هدونج بهنف « ناغماد ىلاتلا ويلا ىف غلبو « كانه

 دقو . روك ذلل رهشلا نم ؟١ ىف « ناقرخ » غلب مث « باذعلا عاوتأ ىتشب

 . هتبحصب نمو نازاغ ريمألا كانه نم داع

 ةببتكلا ريمأ « ىادوقريح » دمحأ ةعاط ىف لخد نيمويلا نيذه لالخ ىفو

 2 ةامرلا ةفئاطو زاريش ةنحش 6 ناغلب 2و 6 رادوسي » هوخأو (رازهريما )



00 

 ريشلا نم 58 ءاعبرألا موي فو٠ شيج سأر ىلع ةمدقلا ىف قانيلع ريسو

 ريمألا لصو لوألا عيب ر خلس ةعجلا موي ىفو . شوبلاك م ضومب لزن روك ذلا

 « زورون »و « اقوب »و « اكوس »و « روميتاغت » ءارمألا عم « وتاخيك»

 . « ىتلاروب »و

 دعو « قياضتو « اريص قطي مل « هدعوب في مل دحأ نأ اقوب ىأر الو

 الا عيب ر ةرغ ىأ ىلاتلا مويلا قو . 6 نوغرأ » ةداعس ىلع اليلد كلذ

 دمحأ لحر رهشلا اذه نم ثلاثلا نينثالا موي قو + ىئلاووب و زوووت داع

 « رومتياالوي » ةعاطلا ىف لخد نيمويلا نيذه لالخ ىفو . « شوبلاك» 2

 مهنأل ءارمألا ةيقب و اقوب دمحأ بْن مث : « نايون ىاتنوس نب نيجاكماو »

 لضفألا وه ىبأر ناك له » : اقوبل لاقو « فقوتلاب هيلع اوراشأ دق اوناك

 لصت نيأ ىلإف « باوصلا وه ناطلسلا ىأر نإ » : اقوب باجأف « ؟ كيأر وأ

 فوس « نوثاخ ىوتوق لباقن امدنع » ؛ دمحأ لاقف . « ؟ ةيعرلا نمت انؤارآ

 دق ناكو « اديعوو اديدهت ناكه مالك نإ ثيحو . « كانه اذه نع ثدحتن

 ةبوقت ىلع اصرح دادزا اقوي نإف « اقوبق ؟ هيلع مدقو ءاقوب ردص كلذب جرحأ

 / . هديبأتو نوغرأ نأش

 أبن عمسو « « ناجوق » دحأ غلب ىانلا عيب ر نم ه. دحألا موي ىفو

 عم اليل هجوت لق نوغرأ نأكو « « هوك تالك » عضوم ىف نوغرأ نصح

 , «هوك تالك ىلإ ناجوق نم ىابراتو ىجاتخالا ىادقوبو زورونو ىفلاروب



 د

 لخد م . هتصاخ نم دودعم رقن الإ ةليللا كلت حابص ىف هعم ىتب دق نكي مو

 لوصو ربخ « زورون 55 امدنعو . نوتاخ ناغلوب عم تالك ةملق نوغرأ

 ريسن نأ وه ىأراا » : الئاق مدقتو « نوغرأ ةهجاوم ىف ىنحنا « « قانيلع

 لانه نم هجوتن هتنوعمب و « « ىجنيوق » ىلإ بهذنو « نوحيج ربعنو « نآلا

 . مالكلا كلذ ىلإ تفتلي مل نوغرأ نكسلو « ودعلا دصل

 .« اق [نوغرأ » ةجوزو « هتجوزو « ىزكل » دحأ ةعاط ىف لخد مث

 هل نذأف « نوغرأب كتئجو ترسل « ىنترمأ ول » : دحأل ىركل لاق دقو

 ببنو « نوتاخ غلتق ركسعم مجاهو « شيم ىزكل راسو ؛ كلذب دمحأ

 ةحاقوب ىزكل مدقتق « هعنمو هدر لواحو « زورون هيلإ بهذف «ابلحر

 ىدل رضحت نأ بجي « دوعت كعدأ نل » : 4لاقو زورون نانعب كسمأو

 ىلإ » : لاقو « فيسلا ىلإ هدي زورون دف . « هتمزالم ىف نوكتل دمحأ

 هل نكنلف « لجأ نم ىنايح بهأو « تييحام نوغرأ نع ضرعأ نل

 : لاح ىلع قبتال ايندلا نأ ذإ « ةداعسلا

 «امتاخ كعبصإ ىف ريدتام رادقع

 « ةموكملا هذه هحو ةئاع رودت

 ةنازخم دمحأ ىلإ داعو « هكرت هعانقإ هل رسيتي نل هنأ ىزكل فرع املف

 نوغرأ ناك امنيو . اهم رفاو بيصنب دمحأ هصخل «لاومألاب ةرخاز

 نم هدرف نوغرأ لْزَنَف « قاتيلع » لصو « ءارمألا عم ةعلقلا ىف رواشتي



 دبا[ حب

 مامأ قانياع لجرتف . « قانيلع » ىداني ذخأو « شدملا نم ةبرقم ىلع ةحاقلا

 قاتشم كمع نإ « ماعلا كام نبااي » هل لاقو ضرألا لبقو « فوفصلا

 . « دمحأ ىريل ريسي نوغرأ نإ » : « ىأتلا » هيلع درف . « كتيؤر

 مدقق « « نوناخ نافلوي » عم دمحأ ركسعم نوغرأ دصق روفلا ىلعو

 . ههجو لبقو « دمحأ هقئاعف « ىناثلا عيب ر نم ١ سيلا موي ىف دمحأ ىلع

 هرمأ ىف قفتسن ىتح اديح هتياعرب مق » : الئاق « قانيلع » ىلإ هب دبع مث

 عقو دق ودعلا نإ ثيح » : قانيلع لاقف « اهدنع رضحمن امدنع نوتاخ توق

 كامب ال هنإ » : دمحأ لاقف . « ةليللا هذه ىف هيلع زهجن نأ ىلوألاف كدب ىف

 نادقو ىثخمي ىشيش لاقتعاب رمأ مث . 4 ؟ عنصي نأ هاسع اذا . الام الو !دنج

 ىناثلا عيب ر نم 5 ةعملا موي ناكو . ىغلاروب و ىجشوقلا روميترواو

 ناغلوب » ةلفح تناك رهشلا اذه نم ١١ تبسلا موي ىفو . ليحرلا مويوه

 راجاق اأو ىجيشوقلا بكين و ىجشوقلا روميتروأ لتقو « « نوناخ

 ٠ نوغرأل مدييأت ببسب ىجاتخألا

 كرت دقف « « نوتاخ ىادوت » ىلإ نينملا هبلغ دق دهأ ناك الو

 عم كرحمو « شيجلا ةدايقل ءارمألاو ؛ نوغرأ ىلع ةظفاحللل « قانيلع »

 . هتريشعو هترسأ ادصاق ىلاثلا ممر لرم 5 دحألا موي ف هتصاخ

 ىجوج ةيرذ نم « لوغوأ قاحبق» نإ ثيح : الئاق هيلإ مدقت اقوب نكلو

 ديرأ ىنإف ءةفلأو ةدوم مهنييو اننيبو « جاوزلاب هل نذإلا بلط دق راسق



 بج عج

 اذكهو . « كلذ زوجي » : دمحأ لاقف . ةوطخلا كلت ىلع ةقفاوملل راظتنالا

 . ةحجلا هذه اعرذتم « اقوب » فلخت

 تناكو « هب نيلكولا سارحلا دي ىف ابيثك انيزح ناك دقق نوغرأ امأ
 دقو . 6 ىلابح ىلايالا » : هل لوقتف « همحشتو هرطاخ بيطت نوتاغ 6تراغلوب

 « نوغرأل رمألا دبي نأ معن نم هيلع ناخاقإبآل امب افارتعا  اقوب دارأ

 ةلاتسا ىف ذخأ ةوطخلا هذه ىلع مدقي نأ لبق نكلو . كللا هماسيو

 . هيراقأ نم اوناك نيذلا « ىشمروق » و « قورأ » و « ناكروك اقوبوسي »

 . اكليا اكوك نب نايؤن نوسقرأ ىلإ هدعب نمو « انكست ىلإ ثدحت مث
 دق دمحأ نإ غ0 نيرخألا بايغ ىف ءارصألا نم دحاو لكل لوقب ناكو

 مهعم قفتاو « ناكوبأو قانيلعو توبوتو اكوس لثم هيلإ نيبرقملا عم رواشنا

 ىلع رمألا نإ ثيحو . نيارفسا ىحاون ىف ءارمألا عيمج ىلع ىضقي نأ ىلع

 قورا ناكو . 6 ؟ ةصرفلا زهتننو مويلا انرمأ كرادتن ال اذادلف « وحنلا اذه

 رقودنه نب ىشمروق نأل قداص لوق اذه نإ » : لاقف باكشومل امزالم
 موي ىف هتيشاملو قانيلعل مالكلا اذه لوقي ناك دمحأ نأ ركحذو ىنأ دق

 « باكشوج ىلإ رابخألا كلت قوزآو اقوب لقت مث . « نوتاخ ناغلب لفح
 . « وجالوه » ىلإ « انكم » ابلقت اك

 ةطساوب رمألا اذه ذيفنت نوكي نأ ىلع ءارمألاو اقوب ىأر رقتساو

 ( خيراوتلا مماج - ه )



 -ا|ةادس

 ىلع مدقلاوه اثوو كفرإ » : ءالؤه لاقف « وجالوه ءاتبأ نم نيمدقلا

 نوسقرأ مهعم قفتا كلذك . هيأر اوذلاخم الأ ىلع عيملا قفتا دقو . « ءارمألا

 . هدونج نم فال آ ةرشع عم نايوث

 هتاقوأ ىضمي ناك هنإف « رصنلاو رفلقلا زرحأ دق قانيلع ناكالو

 ىف ناك ال . رورغلاو ءايريكلا مفادب اعوقدم نوحلاو وبللا ىف اراهنو اليل

 « كحمبا » وعدملا « اقوب »ريمألا ىعدتسا مث . نهدلا تاباقت نع ةلفغ

 ىذلا رسلا ىثنفي الأب ةيلوغلاب اناعأ هيلع ذخأو « نوغرأ ىلع سارحلا دحأ

 + قانيلع ىلإ ددوتلا ىف غلابي ىنوغرأ ْمِلْبَأ > : هل لاقو « هيلإ هب حوبب

 ريمألا لسرأ مث . « اظقي وه قبيو اريثك ابارش هعم نمو هيقسي نأو

 « اضيأ ةمهلا هذهل نوغرأل عاضرلا نرم اخأ ناك ىذلا « وغلاروب »

 « ىاقونارق » اركسي نأ ىلع « ىشمروقو » ©« قورا » عم قفتاو

 . نيظقي ريغ نيل اهالعج و.« قاتيات هو

 : باجأف © قائيلع » هيلإ اوعدو « بارشلاو وبلل الفح عيجلا دعأ مث

 لغشأ نأ عيطتسأ الف « نوغرأ ىلع ةظفاحلا ىف ىتيون ىه ةليلا هذه نإ »

 قانيلع اوجردتسا اذكهو . هيلع ةظفاحلاب باكشوج دبعتف . « بارشلاب

 بهذف ؛ دح ىصقأ ىلإ المث ءاشعلا ةالص تقو اركبم مانو « بارشلا ىلإ

 « رذملاو ةطيملا ليبس ىلع ةميلغا لخاد ىلإ ناسرفلا نم ةثالث عماقوب

 « نوغرأ ظقيأ ىتح رذحو ءودهب ةميملا لخاد راسف « ناسرفلا دحأ لسرأو



 د | اد

 ءارمألاو « لامتألا ءارمألا لمح دق ؛ كل ءافولاب امايق اقون نإ » : هل لاقو

 .6 كذقني يكل رضح دقو « كترصن ىلع دونجلاو

 ؛ ةفيخ سجوتف « هب ركملا مالكلا اذهب ديرب اقوب نأ نوغرأ نظف

 ةمن سيلو « قدصلا لوقي اقوب نأب ةظلنم اناسيأ صخشلا كلذ هل مسقأف
 هذهام » : هلأسف اقوب دهاشو « ةميختا هرم نوغرأ جرخف 8 فوخ

 : « ؟ ةنتنلا

 : وداعا ظخ كلشاو

 ركسملا ةقطنم اوغلب امدنعو . ناسرفلا عم اراسو « نوغرأ بكرأ مث

 نوجرخن فيك « ناسرف ةعبرأ متاخد مكنإ » : ىلونم سراح لاق ء ةثلاثلا

 كنيع نأدب الو « ناسرف ةسمخ انك دقل » : اقوي باجأف . « ؟ ةسمخ نآلا

 سراف امهمأ تننظف نار واحتم ناسراف مهنييو اولد ذِإ « ةسعان تناك

 . « كلذك اذه نأ دب ال » : سراحلا لاقف . « ةلفغو وبسم ىف تنأف « دحاو

 بكر م « نوغرأ حاستف ءاقوب راد ىلإ اوبهذو « مالسب اعيمج اورم اذكهو

 مث . ةميحللا ىف هولتقو» 6« قانيلع » ىلإ باعذلاب اورداب و . ايبرع اداوج

 .سأر لصفو « ةميخلأ فرط اقوبل نيمزالملا دحأ وهو زب ربت ىجاغم ىلع عفر

 ةليآ ىف كلذ ناكو « جراشتا ىلإ 5 («.هدسج .ىيىرع قانيلع



 لاا

 .الكمغ / "مع ةنس ىلاثلا عير نم 18 ءاثالثلا

 انكستو وجالوه ىلإ ةلاسرب « نوسقرأ » اودفوأ اضيأ ةليللا كلت ىفو
 التقت نأ ميلعف . قاتياتو قانيلع اناتق دقل » : اهنف نولوقي هوكريشب

 روب هقتُك « « راساي » لع اًقان وجالوه ناكو . ناكوبأو لوغا راساي

 نا اقوبارق اواقتعا ةليللا كلت ىفو . ناكوبأ ىلع سرحلا ظفحتو « سوقلا

 ىف مهضعب اولتقو « نيرخآ ةعامج عم توبوتو قاتياتو ىجكتبيلا ىوجاتلا

 ناكىذلا نوغرأ حبصأ اذببو « رخآلا ضعبلا حارس اوقلطأو « ىلاتلا مويلا

 . حابصلا ىف ملاعال اكلم « ليللا ىف اسوبحم

 مو ديروج » دعب ملي دق ده-أ نكي مل « ثداحلا كلذ عقو اميح

 ريمألا هتبح ىف ناكو . « نوثاخ ىادوتب » و تاركسعملاب قل دق نكي

 مدق مث . ءارمألا نم زور من ىزكلو اقوبق آو نيجكماو «وشنيك لجنلا
 عءاسمألا دهسأ راشتساف « لاحلا ةتيقح هغلبأو « قاتيأت ةبدتك نم ىدنج هيلع

 ىجشوقلا قوزام لبق نم لجر هءاج ةأْؤو « لاتقلا ىلع مزعلا ادقاع داعو

 مامزلا تلفأ دقلو . كلتقىلع اوقفتاو ؛ كعابتأ ميمج اولتق مهمإ » : هل لاقو

 ذلف ةصرف كمامأو « ةردق كل ناكاذإف . رمألا كرادت نكمي ال ثيحب

 . « كدلجي متاو رارفلاب

 . نوتاخ ىادوتب ةهرب ىلتخا « شوبلاك غلب امدنعو . امزهنم دمجحأ داعف
 ىحاون ىف هبجو ىلع اعاه رف ادد [هدع ةنس ىلاثلا عييبر نم 19 ىفو



 هج[ يادح

 نيمداق اونأك ن يذلا هعابتأو « روميتالوب » قيرطلا ىف لباقف « « نييارفسا

 . قارعلاو سموق وحن راسو « مهلع ىغعَتُم « « ناردنزام » نم

 « هروب » اولسرأ دقف « نوغرأ عابتأ نم ءارمألاو «لاجتألا ءارمألا امأ

 اهددع غلابلا ةنوارقلا ةقرف ربخي ىكل « قانيلع » لتقم دعب نابفصإ ةنحش

 وعدلا اوريس كلذك . دمحأ اواقتعيو اوريسي ىتح ىدنج فالآ ةرشع

 «دجأ رثإ قسراف ةئاعبرأب « ىاترونوق » ركسعم دئاق لوغلا « كيرج »

 اوناكو ٠ نيرخآ سراف ةثامب رأ عم ىجوغراي ىادالوطب اوشعب هئارو نمو

 . هنع لحري عضوم لك ىف نولزتي اوناكف دمأ نوبقعتي

  دمحأ نيدصاق اوراسو « اعيمج اوبكر « ةنوارقلا 6 هروب » غلب الو

 نوغرأ ةرضح ىلع وشنيكو وجالوه مدق قئثلا عيبر نم ؟4 نينثالا موي ىفو

 ىدي وم نم راص دق ناك ىذلا « اقوبقآ » ريمألا لقتعا دقو . ناقرخ ىف

 . هنم اًعياضتم اقوب ناك ىذلاو « دجحأ

 4 كالا ىلوتي م نأشب مهنيي اهف ءارمألاو لاجنألا ءارمألا رواشت مث

 26 ب ثوح » ىلإ 6« قورأو » ؛ « نوفرأ » ىلإ ليع « اقوي م ناكف

 وهوجالوه نإ » : « انكت » لاق دقو . « وجالوه » ىلإ « انكتو »

 لاقو . « دافحألا ىلإ كلملا لصي ال نبالا دوجو ةلاح ىفو « ناخوك الوه نبا

 نم وهو ةريبكلا قطانملا كلمي باك شوج نإ » : « ىشمروق »و <« قورآو

 : لاقف اقوي امأ . « كللاب ريدجلا نذإوبف « مادقلا ديسلا نسلا ثيح
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 دق ناخْزيكتِح ةمورأ لكلديسلاو نوكسلا عيرلا كزموه ىذلا نااقلا نإد

 ىذلا ناخاقاآ ربك لا هنبا  ناخ وك الوه هيخأ توم دعب ناريإ كلم حنم

 نع ناخاقابا دعب نم لقتني كلما اذهو . ةرسألا لاجر لك أو لقعأ ناك

 دق نويلوضفلا نكي ملاذإو . نوغرأ هقدص فلخو هنبا ىلإ ةثارولا قيرط

 هذه لك تعقو الو « هئانب أل شرعلاو جاتلا صلخ « ةلأسلا هذه ىف اواخدت

 . 6« نتفلا هذه لصتس ىدم ىأ ىلإ ملعب ىلاعت هللاو + تابارطضالاو ختنلا

 ىف فيسلا اذه ماد ام » : لاقو هفيس اقوب لس « روثيو دتحم انكت أدب امل

 زيككتت» ارمألا لاس اوخاود < نوغرأ ىوس شرعلا دحأ قتري نلفءىدي

 روتكيشو ىننإ » : باجأف « ؟ناخاقامآ ةيصو نومضم ام» : نيلئاق ناكروك

 نوغرأ نوكيو ء ىدمب نم اكلم روميتوكتم نوكي ] : لوقي هانممس اق

 اذه تعمس نم » : الئاق همجو ىف « انكست » خرصف . « [ هدعب نم اكلم

 ىوكرتا » : نوغرأ لاق ذئدنع . © كسقن نم هلوقت كنإ . ؟ مالككلا

 ىنحنم ىلا هذه ناسارخ ةقطنع' عناق ىنإو « كلا ديرأ الانأف ىنأشو

 . « ىبأ اهايإ

 اكلم دحأ تلبق رمألا “داب ىف كنإ ! ريمألا اهيأ » : اقوب لاقق

 . نتفلا كلذب دادزتف كزحعل ةلاخلا هذبم ىضرت تنأف نآلا امأ . كابل

 نأ وه ىأرلاق . لداحتنو عزاننت اذاناق ٠ . دعب هيلع ضبقي ملصخاف اذه عمو

 ىلإ لصن مث ؛ دحأ لع ضيقت يل دالبلا فارطأ ىلإ تاعامج ريسن

 ةروشمب لاجألا دحأل كلل رقنو « نيتاوملا ةيقبو نوناخ ىاجلوأ ةراضح



 لووول

 نألا بقعتي نأ هب ىلوألاف « نوغرأ بقعتيل ءاج دق انك ناك املو . عيبا

 .دحلا اذه دنع مهب مالكسلا ىحتناو . 6» هرثإ ىقريسيو « دمحأ

 ىف ةعيلطلا ىف اقوب و نوغرأ راس ىناثلا عبير نم ؟© ءاثالثلا موي ىو

 . وشنيكو وجالوه امهئارو نمو « باكشوجو قورا امدعب نمو « دمحأ رثإ
 . فئاوطلا لك ب مع ريسملا ىف هقيرط انكن ذخأو

 روقنوق 2« عضوم ىف دححأ لزن يناثلا ميبر نم 517 سيما موي فو

 هعنف « هلفطو هتحوزل ضرعتي نأ دارأو « اقوب راد بهنو « « ككنالوا

 نم ؟ نينثإلا موي ىفو . « زاي ورش » نم ىلاتلا مويلا ىف كرحن مث . قاجيوس

 : همأل لاقف « هتاركسعم ىلإ دمحأ لصو 1١24 / همل» ةنس ىلوألا ىداج

 . « كارأ يكل ريسملاب تعراسو ء نوغرأ ةلأس تيبنأدنا »

 روتكس » كاذب لعق ؛ دنبرد وحن رارغلل بهأتي دمحأ ذخأ كلذ دعب

 نآّلاو « شرعلل ديبع اننإ » : لوقي « نوثاخ ىوتوق » ىلإ لسرأف « « اغآ

 ىلع ضبقلا ىلع اوقفتا دق ءارمألا ميمج نإ ] : نيلئاق لسرلا عيمج لصو دق

 قاثو ىف هدحو دمحأ سلجن نأ ىه ةحلصملاف ؟ ديبعلا ني انيئذاف . [ دجأ

 ىقتوق تنذأذ . « لسع ىنبني ايف اورواشتيو « ةرسألا دارفأ قالتي ىتح

 . دمحأ ىلع ةسارحلا ناونعب لجر ةئامثالث نابونروتكَس ذفنأو ءكلذب نوناخ

 ءىث قبي مل ىتح « تاركسعلا كلت اوبهمو « ةنوارقلا دونج لصو أو
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 نوثاخ ىوتوق اوكرتو « رودقلا دقاوم دامر ىوس مايخلا براضم ىف

 ملاجر لم نافلأ ماق 9 . انارع نوتاخ فاو نوتاخ ىادوتو

 . دجأ ةسارحب

 لزنو « رومت رهن نوغرأربع لوألا ىدامج نم 1١ ءاعبرألا مود فو

 . دمحأ ةسارحب هفلكو « « ىجوغراي ىاكرون 3 لسرأو « نيتاولعا ركسعم ىف

 دقو . © جاغ زوي 2 ىحاوض نم روش با عضوم ىف لزأ دحألا موي قو

 ىف نيلقتعم اوناكن يذلا ىادالوطو لابغجُت وقو راجاغط ءارمألا حارس قلطأ
 . مويلا كلن سفن ىف ةرشضملا اوفابف «زيربت

 رضحأ مث . هوعيابو ؛ نوغرأ ةيلوت ىلع ءارمألاو نيتاؤلعا قفتا دقو

 هباوحتسا ىف ىاتروقنوق عابتأو ىجوغراي ىاكرونو انكت ذخأو ء دحأ

 ايدأ دق اناك نيذللا كوجوكو ىاتوقنوق تلتق بنذ ىأب » : هل نيلئاق

 تلسرأ اذاملو . ؟ كللا ةيلوت ىلع كادعاسو « ناخاقابأل ةايلج تامدخ

 هنأ معد « ىرسأ هعابتأب ريسيو هتاكساتممو نوغرأ رايد بهنيل 6 قانيلع »

 متقو © اكلم كب فرتعا اذه عمو « هيبأ ماقم لتحي نأ هقح نم ناك
 نلو « تأطخأو فرصتلا تأسأ دقل » . دمحأ باجأف . 6 ؟ اهدحوناسارخم

 ْ ْ . « اذه دعب *طخأ

 ةاعارس هنع أوحفصيو ةيئذ نَء |وزواحتي نأ ءارمألاو نوغرأ دارأف



 جا[ حج

 ى منرص نكلو : ريبك ماقم اهل ناك ىتلا « نوتاخ ىوتوق » همأ رطاخل

 وسي لصو كلذ ءانثأ فو . هعابتأو هؤانبأو ىاتروقتوق ةدلاو مههوجو

 5 وجو وجالوه نيريمألا نإف ؟ فطعال ىعادلا ام : لاقو ء ناكروك اقوي

 ردص اذهلو . اهني فالخلا مدتحاو ؛ ناذمه ىحاون ىف ةريبك ةيعمج ادقع دق

 سيما ةليل ىف هيلع اوضقف ١ « ىاتروقوق » مدي اصاصق دم-أ لتقب سمألا

 .ةنس جنيتلآ نم 58 قفاوملا 4 / "مه# ةنس ىلوألا ىدامج نم 7+

 . نادت نيدت اكو . ىاتروقنوق اهب لتق ىتلا ةروصلا سفنب وقيقاد



 ُتلاثلا فلا

 دحأ 2 رات 1م

 «هيلإ ةيوسنملا تاياكحلا ضعب و ؛ هتاداعو هموسرو هقالخأو هريس رك ذ ىف

 هلع ىف تعقو تلا ثداوحلاو رداونلاو

 نيقباسلا نيمسقلا ىف لخدي ملام

 نم ةقرفتم تفرعاغإ و
 بتكلاو لاجرلا

 انيووقا بول لاور وكانا

 خل
 ىولوت نب ناخوك الوه نب ناخاقابا نب ناخ نوغرأ

 ناخ زيكتج نب ناخ

 : ماسقأ ةنالث ىلع خيراتلا اذهو

 نيذلا ةداقحأو هدالوأو هتاجوز ءامسأو 3 عيفرلا هيل ريرقت ف : لوألا مقل

 حرشو هبراقأ ضعب و هراهصأ رك ذو 2 تقول اذه قبح اوعرفت

 . هئانبأ بعش لودجو « ملاوحأ
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 ءارمألاو نيناولعاو شرعلا ةروصو « كرابملا هسولج ةمدقم ىف : ىتاثلا مسقلا

 ءدهكلم حجيراتو « ةيناخا ربرس ىلع هسولج نابإ ءارسألاو , لاجتألا

 . هل ترسيت ىتلا حوتفلاو اهب ماق تلا بورحلا صصقو

 هكحو هلاثمأو « ةميكملا هتالكو , ةديجلا هقالخأو هريس ىف: ثلاثلا مسقلا

 تعقو ىتلا تاياكملاو « اهب أو هوفت ىتلا ةنسحتسما

 ريغ تفرعو « نيقباسلا نيمسقلا ىف لدي مل امم هدهع ىف

 . لاجرلا نم ةقرفتمو ةبتيم



 لورا مسفلا

 ناحل وعَرأ خيرات نم

 هدافحأو هدالوأو هتاحوز ءامسأو عيفرلا هبسن ريرقت ىف

 هراهصأ رك ذو « تقولا اذه ىتح اوعرفت نيذلا

 لودجو ملاوحأ حرشو هبراقأ ضعبو

 هئاتيأ بعش

 ,شيميق » نم دلو « ناخاقابأل ربعحألا نبالا وه ناخ نوغرأ

 .هقواتوق نم جوز دقو . تايظحمو تاجوز هل تناكو « ©« ىجاكيا

 .نأ دارأ تيفوت املف . هتاجوز عيمج لبق ناكروك زيككتت تنب توناخ

 اهمأ تناكىتلا 6« شيمالوس » تنب © ىاتجلوا » ىخأ ةنبا نم جوزي

 اهب لخدي مل هنإف « ةلوفطلا نس ىف لازت ال تناك املو . « جاكادوت »

 ريمألا تخأ « هجوراس » تنب « نوتاخ كوروا » نم كلذ دعب جونو

 .نمو . نوتاخ زوقوت وخأ وه هجوراسو « « تيارك » موق نم « نيجيريا »

 . مورلا ناطلس نيدلا نكر ناطلسلا تنب نوتاخ قوجاس نم جوزت اهدعب

 . ناخاقابا نيتاوخ ىربك تناكىتلا « نوتاخ ناغلوب » نم جوز“ مث

 .نايون ىابتا نب نامتوا تنب نوتاخ ناغلوب اهنم الدب جوزن اهتافو دعبو

 .نألا ىحوه ىذلا



 ص |؟ها

 ل ابلحأو 3 هيبأ ةيلظحم « نوتاخ ىادوت » ذنحأ تاينخغا نمو

 « توق »و« © ىجاكيا قاتلوق » ذخأو « « نوتاخ ىاترم >

 ةيلغم تناك ىلا 6» ىجاكيا هئكرا 2و“ اك نيسح نب اقوبغلتق تنب

 . لبق نم ناخاقابآ.

 : ةعبرأ مهف هوان أ امأ

 86 ىجاكتيا قاتاوق » همأو ناخخ نازاغ : لوألا

 . نوتاخ كوروا همأو روميت روسي : ىلاثلا

 5 اضيأ نوتاخ كوروا همأو ناطلس وتياجلوا : كلاثلا

 . سادنكس ىمست ىتلا نوناخ قواتؤق همأو لوقوأ ىاطخ : عبارلا

 : ةعبرأ نبف هتانب امأو

 لابغجتوق ةبيطخ تناكو « نوتاخ كوروا اهمأو « ىاتجلوا » : ىلوألا

 - نيسح ريمألا وه دلو نآلا او « اًوبقأل تجوز مث

 نمو « لاكوتل تجوز دقو . نوتاخ كوروا اهمأو « رومتياجلوا : ةيناثلا

 . هلبق تيفون دقو نايون هاشفاتق ملنعلا ريم الل تجوز هدمب

 . جوت نأ لبق ثيفوتو ءاضيأ نوتاخ كوروا اهمأو ءروميتفلتق : ةثلاثلا

 . تيفون' مث نوتاخ نافلوب نم تدلو « ىجنالد » : ةعبارلا



 ىلاثلا مسقلا

 لالا ءارسالاو قيفاولاو و ةرنلا ةووضوام همرلخ رقت و

 خرراتو « ةيناخلا ريرس ىلع هسواج نابإ ءارمألاو

 « هل ترست ىتلا حوتفلاو « هكلم

 لل ةلسمو

 ةيناخلا ري رس ىلع هسولح ةمدقم

 ىحاون نم 6« روش بآ » عضوم ىف ءارسألاو نيتاودعا عيمج عمتجا

 ةريس ىف لبق نم ان ركذ اك« نوغرأ ةيلوت ىلع اوقفتاو « جاغا زوي 2

 .6 وتكوس م١ .."رطوم ىف لذنو « عضولا كلذ نوغرأ رداغ مث . دجأ

 ءارمألا رئاس عم اقفتاو « وتاخيك » و « وجالوه » .ةزاريمألا لصو دقو

 1 . نأشلا كلذ ىف

 نم ؟9 قفاوملا ١188 / ه ةنس ىلوألا ىدامج نم ٠ ةعججلا موي فو
 « سوقلا جرب نم دوعسملا علاطلا نومجنلا راتخا نأ دعب و ءوقيقاد ةنس جنيتلآ

 ءاسلجاو : ئرشلاه ديب نينزابلا ذخأو ىلا نوغرأ ذيب'4 وجالرغ د ذْخأ

 مث « ةعبتلا تاداعلا بسح ةمزتجألاب مهقانعأ عيمجلا قوطو « شرعلا ىلع

 . بارشلاو وهللا ىلإ اودمعو « سوئكلا اولوانتو ؛ هل اومكر



 سا ا

 صوصخل هسواج دعب نوغرأ اهب رمأ ىتلا ماكحألا

 حلاصم ةرادإو ةيلكلا نوئشلا

 دالبلا

 ميسارلا لاسراب كلا ردأب ٠ حارفألاو تالافتحالا نم اوغرف نأ دعب و

 . برطضملا ملاعلا أده ىتح « ةيعرلا ةلاّتسا دصقب كلاما فارطأ ىلإ ةيكلملا

 . ةتسحلا دوعولاب مهرطاخ بيطو « غلابلا هفطعب ءارسمألا لمث مث

 مل باكشوجو هنأ عم « وشنيكريمألا مدق ىلوألا ىداجج خلس ىفو

 عامتجا تع مويلا كلذ ىو . ةنتفلا سأ اناكو « كلذ لبق نييضار انوكي

 نايون نوماريش نب ناكوبا » اوك اح مث : ءالسزلاو نارقألا عم قاقتاب

 . دمحأ ىلإ نييرقلا نم ناكدنأل هولتقو « « نوغامروج نبا

 ضرعتيالو دمحأ عابتأ ىلع قواخم ىأ قشي الأب رماوألا ثردص كلذ دمب

 2 مهدادجأو مهئابآ كلسم ىلع اوظفاحم نأ ميجا ىلع نأ اونلعأو ؛ مهنم دحأل

 ةراملاب اياعرلا لفتشي نأو « رخآلا مهنم دحإولا دهطشب الأو

 . لابلا ىغراف ةعارزلاو



 ل ؟5ميلال

 ءارمألا نمو « 6 ودياب 2و ©« باكشوح » لامنألا ءارمألا نم ني نيع 0و

سرأو « ركب رايدو دادغب ىف ةرامإلاو كلاب اوموقيل 6« قوزا »
 نيريمألا ل

جرك ةموكح « ىاجآ ) همع حتمو « مورلا دالب كسل وناخيكو و وحالوه
 « ناتس
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 علطا الق . ناهفصإ وحن ءارحصلا قيرط نع همئاو « ةثالث وأ نامداخب

 . بحاصلا اواقتعي نأ اودارأ « نامزلا باقت لاوحأ ىلع نابفصإ تاكس

 نم ناك ىذلا نايفصإ ةتحش 6 ىانبت » وعدملا عم دزب ماح رواشت كلذك

 ىف بحاصلا لاقتعا صوصخم  دمحأ ىلإ طق بهذي ملو « نوغرأ ىديؤم

 ّن روك ذم ةنحشلا نإف « قمت دق سمألا نكي مل مل نكلو . ناهفصإ ةتيدم

 ش . كلذ ديفنت ىف أطابتي
 « ةرايزلا ةجمب ةنيدملا نم جرخ « ةعاجلا كلت ةينب بحاصلا لع اماف

 دهشماب لزن ءاهغلب الف . « ,ة» وحن اهتم ةليصألا ةبختنلا لويكلا بكرو

 دحاو لك ناكو . سدقلا رازملا كاذ ىف فكتعاو « ةنيدملا رهاظب في رشلا

 فرأ بوصألا نأ ىلع مهيأر رقتساف «هرمأ ىف ركفي عابتألا ةقئاط نم

 : بحاصلا لاقق . هرمأ ربدي ثيح زومره ةرب زج ةضرف ىلإ بحاصلا ريسي

 « لوغلا ىديأ ىف ىرسأ ىدالوأ كرتأو لحرأ نأ ةحاصلا نم سيل »

 رطاخ ءاضرتسا تعطتسا نإف « ةرضحلا ىلإ هجوتن نأ وه باوصلا امنإو

 ىضرأسف الإو « دارلا وبف اقوب ريمألا يدقلا قيدص ةطساوب ناخن نوغرأ

 ى ركفي مايأ ةدع لظ دقو . « ىمألا هيلإ لسأو هللا ءاضتب

 .. رمألا اذه

 ادقفتم ةرضحلا لبق نم ىنيوزقلا نيدلا مامإ كلما ةأْك لصو نأ قفتاو .

 « ىراموق »و «رول هاشفسوي » كبانألا هلع نم مدق مث . بحاصلا لاوحأ '

 ( خيراوتلا ماج 5 )
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 : لوقي نوغرأ نإ : الثاق « ىراموق » هرشب دقو . رخألا دب دحاولا

 رك ذلا بيطلا ىبأ جات ىنحنمو « هتياعرب ىتلمث ىلاعت هللا نإ ثيح »

 ناويدلا بحاص رداب اذإف . بنذأ نم لك بونذ نع توفع دق ىنإف « هشرعو

 . © انقطعب هاتلمش ءانيأإإ روضحلاب

 . تيموي دعب الحنرأو « هواس ىف بحاصلا « ىراموق » لياق دقو

 نإبرق » عضوم غاب 174 همس ةنس بحر نم ٠١ ةعجلا موي قو

 دحاولا حرف دقف « ةقباس ةدوم امهْننب تناكألو . اقوي دنع لزنو « 6 هريش

 ىدؤيل « ناخ نوغرأ ةرضح ىلإ هبحطصا ىلاتلا مويلا ىفو . رخآلا ءاقلب امهنم

 ابضغ دبي مل هنأ اك ءاريثكدب هبأي مل ناخ نوغرأ نأ ديب . ةعاطلا ضورف

 بحاصلا ناكف « تاجاحلا بامسأ هدصق « هلزنم ىلإ داع نأ دعبو . هيلع

 « اقوب ريمألا نع ةباينلا ىوس ؛ لمع ىأ اذه دمب لوازأ نل » : مل لوقي

 . « اضيأ كلذ نوكي فيك ف رعأ الو

 نبأ ىبحب لقتعاو « زب ربت ىلإ بهذ دق « ىجاغمت ىلع » ريمألا ناكو

 كلذك . هتعتمأو بحاصلا تاكلتمم ىلع ىلوتساو « هنجسو بحاصلا

 بحاصلا ناك نيذللا - بجاحلا نيدلا ماسحو ىفوتسملا نيدلا رخن عم قفتا

 دسحلا عقادب كلذو « هب ةياكنلا ىلع  امهنأش مفرو امهنضتحا دق نيدلا سمت

 امدنع هنإف « بحاصلا دوجو عم كلمع رهدزب نا » : اقوبل اولاقف« ههامجل

 اوثح مْ »ع ءارمألا ةيقيو انآ نوغرأ لماع اي كلماعي فود « هذوفنت تراسل
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 « ىجاديا ىادقوب » اونيعو « نوغرأ ةريضح ىف بحاصلل ديكلا ىلع اقوب

 . نونئادلا هيلع قّشب ال ىّيح « هيلع ةظفاحلا ةححم بحاصلا ةسارخل

 اوضاقتي نأب ناجوأ ىف رمألا ردص ؛ « نارأ » ىتشماودصقام دنعو

 : لوقي اقوب ىلإ بحاصلا لسرأف بهذلا رم ناموت ىنلأ بحاصلا نم

 ضرألا ثحت بهذلا .ىرفدأ تنك ام ىنأل « طق دوقت ىدنع سبل »

 نم كلتمأ نآلاو . ةنازخلل هعفدأ تنك هيلع لصحأ تنك ام لكو . لاهجلاك

 اهيأ » : لوقيىرخأةرماقوب ىلإ لسرأ مث . « رايد فلأ موب لكردي ام لالا

 « ىتولتقيمويلا مهنإف « ءارزولا لتق كلا لمت الو « ىتاذيإ ىلع لمعت الر يمألا

 . « كلذ نم دك أتف . اضيأ كنواتقيام ناعرسو

 باوحتسال «نادق 2و « ىجوغراي ىادالود » اواسرأ كلذ دعب

 ىو . مالكلا كلذ رركي ناكو« هعم دوقن ةيأ دوجو ركنأف «بحاصلا

 بتتك مث لاومألا لجسأس هلوقب حرصو « اساطرقو ةاود بلط كلذ ءانثأ

 : اهصن اذهو « هذي طخب هتيصو

 هللا اني ر اولاق نيذلا نإ ] : ةيألا هذه تءاج « نآرقلاب تلءافت امدنع

 ةنجلاب اورشبأو « اونزحت الو اوفاخت الأ ةكاللا مهملع لزنتت اوماقتسا مث

 ايندلا هذه ىف هدبع ردق مفر نأ دعب ىلاعت ىرابلاف [ نودعوت تك ىتلا

 « ةيقابلا ةايحلاب اضيأ هرشبب نأ دارأ « تايافلا .ىزم ةياغ همرحي ملو « ةينافلا

 نم ابيصن مدقن نأ بجو « كلذكر مألا ناكأملو . ةينافلا ايندلا هذه ىف



 ب 0 د

 : نيدلا ىف ىلاوخإ و « نيدلا رخل انالومو نيدلا ىبحم انالومل ىرشبلا هذه

 رابكلا خياشلاو نيدلا ماه انالومو نيدلا سمات الومو نيدلا لضقأ انالوم

 دق ىننأ اوهعيلف الأ . كلذ ماقألا لمتحي الو « مهم لكر كد لوطي نيذلا

 « ىتودميلف ؛ ةرخآلا ىلإ قيرط ذختم ىنأو ءايندلا هذه ةلص لك تعطق

 دقو . مالسلا هللا مهظفح  ءانبألا اوُئرقيلو « ىتداعس مودتل ريما ءاعدب

 مهغلبأ نأو مهاقلأ نأ تددو دقل . هعئادو عيضي ال هّللاو « ىلاعت هللا مهتعدوأ

 ءاقللا نوكي فوسف « ليبس نم اذه قيقحتل سيل نكلو « ىتيصو

 ش . « ةرخألا 2

 موعجشي نأو « ءانبألا ىلع ةظفاحلا ىف اونواهتي الأ خويشلا ءالؤه ىلع »

 اومنقي نأو « الطم المع نوسراع موعدي الأو « ليصحتلاو سردلا ىلع

 فتروتاخ كشوخ هتدلاوو كباتأ نبالل اونذأي نأو « هلا مهاطعأ امي

 ةدلاولا عم دوعسمو زورو“ شيعي نأو « كلذ ادارأ اذإ اهدلب ىلإ باهذلاب

 عاطتسا اذإو . انتربقم ىف نيوخألا الك نفدي نأو « نوتاخ نافلوب

 « مهعسو ىفام لكب مهودعاسيلف « نيدلا رشف خيبشلا هاقتاخ ريمعت ريخا لمأ

 نأ تدارأ اذإف « انل ةحاترم نكت مل ةنالف نإ مث . كانه ىلإ اضيأ اوريسيو

 . © مهضعب عم مهضعب كباتأو ةدلاولاو جرف شعيلف ؛ جوزتت

 . فال ةرشع اهددع غلابلا ةيهاشنهاشلا كالمألا ايركزأ تسب دقو »

 « هيلع اهوضرعيلف « اقوب ريمألا عم ىتلا ىرخألا مضاولا هل تنيب اك



 لمس

 «اهبف ايش ءانبألا ىلإ اودر نإق ء ىرخألا كالمألا هيلع اوضرعي اي

 . © ةكربلاب كيلعو ء ةمحرلاب اتيلع ىلاعت 'ىرابلا نيل . هللا ةدارإب اوعنقيلف الإو

 نكتلو | هبيصن ] قريع اوسني الأ مهيلعف « ىبر ىلإ هجتم نآلا نإ »

 . «ثدحنام لك ىف ةمئادلا ةداعسلا انل

 . اهب اومتقيلو ءاهوذخأيلف « كالمألا نم ءىشب ىتانبأ ىلع اوم اذإو »

 مالسلاو . اضيأ كانه قبتل ؟ زبريت ةرداغم ةريبكلا تجوز عيطتست نبأ ىلإو

 6 ىده ا عبتا نم ىلع

 رك ذ اهيف نكي مو ءاهوأرق املف . سارحلا مامأ ةقرولا هذهب ىتلأ مث

 ءاصعلاب اريثك اب رض ريالجلا موق نم - « انوارققولقوت » هب رض « لاومألل

 « ره » ةفيدم باب ىلع هواتف « لقب رمألا ردص اريخأو . نيش كلذ دجي ف

 ةنس نابعش نم ع نينثالا موي نم رصعلا ةالص دعب « ربنلا ةنض ىلع

 . ةعسأو ةمحر ىلاعت هللا همحر اددعمع

 : هتافو خي رات « ىدصر نيدلا رون » انالوم ملظن تقول كلذ ىفو

 « ناويدلا بحاص « قافآلا ةحاس ماظن

 .ةسيتيلا رهذلا ِةّرُذ دمحم ني دمح

 « حفاطلا فيسلإ سأك نم مسلا بارش عرجت

 « رهقلا ىلإ رايتخالا نم ملستلا كدسيب

 « نينثالا موي رم رصعلا تقو ىف
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 «رهأ» رم ةفض ىلعو « 58 ةنس نايعش نم ع

 كالمأ ىلع ءاليتسالل زب ريت ىلإ ىلع ريمألا « اقو» لسرأ كلذدعب ٠

 فوسو . زيربت ناديم ىف اًضيأ ىحي هنبا اولتق ةدم دعب و . هتعتمأو بحاصلا

 . ىلاعت هللا ءاش نإ هعضوم ىف لكهئانبأ ةيقب لوحأ حرش ىنأي

 ةسصق

 ندل نم لسرا ةيقبو « ككناسكيج دالوب لوصو

 « كانه نم ايقودروأ ١ىجحو ؛ نآاق ىالبي وق ةرضح

 «ناخ نوغرأ ةيناخ صوصخم موسرلا مراضحإو

 ةيناثلا ةرمال هسولحو

 كاللا رب رس ىلع

 ةرضح ندإ نم لصو ؛ نارأب ةيروصنلا رصق ناخ نوغرأ غلب امهح

 كلذ ىقو . لسرلا ةيقيو ىجلكلا ىسعو 7 ككت اسكنيج دالو ريمألا نآاق

 ؛عيب رلاف فيصلا ىلإ اوراس مث . اصع ةثام هوب رضو « ىزكسل اوكءاح ءاتشلا

 نييام «نياص» مضوع ( ككرزب ىاتليروق ) ريبكلا ىروشلا سلجم اودقعو

 نم رشع ىداحلا ىف دادغب ىلإ قوزأ اودفوأ مث . « ليبدرا »و «وارس »

 )١( س « ةييرعلا .ةجرتلا < ( نانوك الوه خيرات ) خيراوتلا مماج رظنا 804 «
 ١6؟ ؟ ةيشاح .



 لس [[[قا سس

 . « قواروقوس » ىف فيصلا اوضمأ كلذ دعبو . 1؟86/ه44 ةنس بجر

 اهممو « زيربت ىلإ نوغرأ مدق 1 ةنس بجرنم نب رشعلا فو

 كباتأ ابيف اوكاح نارأ لوغلا غلب امدنعو . نارأ ىتشم ىلإ راس

 دق ناك ىذلا ىواعلا دامع ريمألا اولتق دق اوناكه عابتأ نأل « « نوتاخ شبآ »

 نم ناك ىذلا ناخ كلم اولتق مث « نوغرأ نم رمأي صراف َحح ىلوتل لحر

 . اصعلاب سراف ماكح اوي رض كلذك « هتنادإ دعب كلذو « نوتاخ شبأ براقأ

 « ايقودروأ » مدق امر ةجملا ىذ نم نب رشعلاو عباسلا فو

 نوغرأ» نوكي نأ ىلع صني ىذلا موسرما رضحأو « نآاقلا ةرضح ندل نم

 نقلا: زكا يوب ارب بق نأ لهو ماني أ ناك هل نع

 «ةينافلا ريررسس ىلع ةيئاثلا ةردلل ناخ نوغرأ سلج 19/54 ةنس رفص نم

 . ةداتمملا سوقطلاو مسا رلا تميقأو

 ةياكح

 راكه ليج دارك أ ةبراحل شيحلا ريسم

 نوراه هجاوملا ةيضقو ؛ نوتاخ ناغلب ةافوو

 ريسي نأب رماوألا تردص 1؟م/5ه8 ةنس رفص نم نبرشعلا ىف

 «نيي رئالجلا نمىلغوت كشأ وخأ نازاغو ا نيرونو ىجشوفلا قوزام ءارمألا

 ضعب اواتقف ؟ ناتسدركسب راكه لابج ةيحان ىلإ سراف فلأ رشع ةتس عم



 مل

 ثلاثلا ةعجإلا موب ىفو . نتفلا نوريثي و قرطلا نوعطقي اوناك نيذلا دارك ألا

 رهن فاقض ىلع نوناخ نافلب تيفوت 1؟8/548 ةنس رفص نم نيرشعلاو

 . ساجس ليج ىلإ اهشعن لجو « « ركد

 ءالفح ككئاسكديج اقوب هل ماقأف «زيربت ىلإ ناخ نوغرأ مق عيب را قو

 « ىناثلا عيبر نم رشع ىلاثلا ةعملا موي ىف اهرداغ مث « ةقئاللا ايادحلا هل مدقو

 . 6 قوأروغوس » ةيحان ىلإ ةغارم قيرط نع راسو

 ةفئاط عم قوزآ ريمألا دادغبب ةرضحلا ىلع دقو فيصلا كلذ لالخ ىفو

 رووتلو . نيدلا سعت بحاصلا نب نوراه هجاوالا هتيم ىف ناكو « باتكلا

 لعسو ريثألا نب نبدلا دم لتق « اقوي » هيخأ ذوفت لع هداهعالو 6« قوزآ »

 ناك املو . كللا نذإ نود نابيكج ىلعو « ىفوتسملا نيدلا رظ اخأ نيدلا

 «ببسلا كلذل قورآ نم ضعتما دقف « وتاخيك ةصاخ نم ريثألا نب نيدلا دج

 كلتل رخآ افرط اضيأ ناكروك اقوب وسيي راصو « هب ةباكنلا ىلع لمعي راصو
 ريخأ مث . ذوفت نم هل ناك ام ببس هاخأ ىمحت ناك اقوب نأ الإ . ةياكنلا

 .: نوراه نم ةراشإب رمألا اذه ىلع مدقأ امإ « قورا » نأ وتاخييك ةعاج

 هلتقو نوراه هعم بحطصاف « مورلا ادصاق تقولا كلذ ىف ريسي وتاخيك ناكو
 تأدبف « مايألا كلت ىف ناكروك اقوب وسيي ىفوت دقو . « غاتالا » ىف

 ".ةنتفلا كلت

 نم سداسلا ةمجللا موي ىف اهفلبف « زيربت ىلإ نوغرأ مدق فيركلا ىفو



 نب رشعلاو نماثلا سيجا موي ىف نارأ ىلإ هوت مث حمم ةنس نابعش

 رعش هنم لْزَبَف « هرعش طشمي ناك موي تاذو ارتاح ةنس ناضمر نم

 نيدلا زع نب هيجو ىل هسد ىذلا سلا رثأ نم اذه نإ : لاقق . طشلا عم ريثك

 ةدعقلا ىذ .ل1درم نيرشع ىف هلتقب رمأو « اذمل بضغف « رهاط

 : ١١م7[ مه ةنس

 « « نوتاخ ىادوت » ناخ نوغرأ بحطصا ةححلا ىذ نم سماقعا ىفو '

 نم رشع مساتلا ىف راوسليب ىلإ ءاج مث . « نوتاخ ىات'رم » لع اهلحأو

 ىناثلا عيب ر نم نب رشملاو مبارلا ىف زيربت ىلإ مدقو« امدح ةنس رفص

 نم ىلاثلا ىفو ٠ اهنم داع مث غانالا ىلإ راس فيصلا ىفو . ةنسلا كلت نم

 . نأرأ ىتشم دصق 1780/5 ةنس ناضمر

 لبق نم ناسارخ نم لسرلا مدق ١؟هه/ةها/ ةنس مرحلا نم ٠١ ىو

 ودياق دنج نم ناسرقلا نم افلأ نيثالث نأ نوغرأ اوربخأو زورونو وشنيك

 ىجاونو وجو خلب تاهج اوب اوبهمو « باحنلا اوريع دق نايون روسي مهمدقمو

 ةنسلا كلت نم رفص نم عباسلا ىفو . ناكنسو فاوخ اوغابو « ناغروبش

 تناكو « تاريوألا موق نم ناكروك زيككتت تنب « نوتاخ غلتق » تيفوت

 . لوغا ىلتخ ريمأالل اّنأ

 اقون ( ةليبق ) واوا لبق نم لسرلا لصو لوألا عيب ر نم عباسلا ىفو
 لاقيو . 6 ليراش » ىمسي ام مهعم اورضحأو « «ون » ربت ؟ىطاش ىلإ



 د را

 ضع هنم قرتح « ناخرب قوكش » نامج قرحأ نيح هنإ نييذوبلا دنع

 نأ مهمعز ىفو . « ليراش » هنومس « هبلق نم ابيرق ةزركلا هبشي فافش

 ةامسملا هتزرخ قرتحتال « ناخرب وكش لشم ةريبك ةبترس غلبي نم لك

 كلت اورضحأ امدنع مهنأ لوقلا ىراصقو . هنا نوقرحت امدنع 6 ليراش »

 نع اوربعو « بهذلا لوغلا اهبلع رثثو « ناخ نوغرأ اهب بحر « ةزرملا

 . مايأ ةدع ةعتلاو سنألاو وبللا ىلإ اودمعو « مهجاهتبا

 نأب ”ىني ربخ لصو لوألا عيب ر خلس ىف راوسليب ىلإ نوغرأ ل>ر الر

 « « دنب رد » مضوم نم سراف فال آ ةسهخ عم رم دق « دترملا ىاتقوت ىامت

 ةرغ تبسلا موي ىف مدصل نوغرأ كرحتف ؛ راجتلاو ءاكرشلا عيمج بهنو

 رهشلا نم ىسامخلا ىفو . « رك » ربهم ربعو « هه هما ةنس ىاثلا عيبر

 ضعب عم لابغجنقو اقوب دفوأ مث . ةوبر دنع رظتناو « ىخامش غلب روك ذلا

 نوغرأ اورشبو « ةسخ وأ مايأ ةعبرأ دعب اوداعف « ىالقكسنم ىلإ ءارمألا
 . دنبرد اورداغو اوعجارت دق ءادعألا نأب

: 
 بلسلا تربظ ىلا ةلودلا + ةرهش ءانتقتا

 1 لاومأ ريقوت

 راتخا اهغلب اسف . دادغبل ةنحش اكسنوت نيع 1؟84 هه“ ةنس ىف

 «ايرث اؤفك ناكىذلاو « ىربسألا ةلودلا بذبم نب هللا ةبه نب ةلودلا دعس



 موس

 عمو . هل ابجاحو هنع اها نوكيل -اهريغصو اهريبك  دادغب نوئشب اريبخو

 هتيافك ببسب هرمأب كاملا راص هنإف « ىرخأ ةفيظو همامأ نكي مل هنأ
 . رومألاب هتطاحإ و هتردقمو

 « هاش خلتغ » وعدلا دي ىف دادنب ىف ةموكملا تناك تقولا كلذ ىف

 نيدلادجم ليبق نم هعابتأ دب ىفو «ناويدلا بحاص نيدلا ءالع ديبع دحأ نبا

 ةنس ىفو . ةلودلا دعس دوجو عم ذوفت ىأ ءالؤمل قبي ل اذه عمو . ىتكلا

 اريثك هوكشو « 6« قولروغس » فيصم ىف ةرضحلا ىلإ اوءاج ارم

 دعس نإ 0 : ةامرلا ةفئاطو ناجوقو ىشوجل اولاق مث . ءارزولاو ءارمألا ىلإ '

 اوضرع املف .6 ةرضحلل امزالم نوكي نأب قيليو ريظنلا عطقنم بيبط ةلودلا

 امزالم ةلودلا دعس قبي نأب ىضقي نامرف ردص « ناطلسلا ىلع ةيضقلا كلت

 . ةنسلا كلت نم ءاتشلاو فيرخللا ىف دادغب ىلإ لحرب الو « ةرضحال

 « ةدولا ساسأهعم دطو ؛ةياغال ردتقمل جر ايقودرأ نأ ةلودلادعسكردأ الو .

 « كانه ةموكملا مامز تماستو اف » . ادج ةرفاو دادغب لاومأ نأ هريخأو

 « نيرخآلا نم نسحأ ةروصب ةنازملا لاومأ قون فوسو « كحلاصل لعأسف

 خلابلا دادغب لامع نم لصحنس اننأ اك .ريمألا ةصاخل رفو كانه نوكيسو '

 . 6« ىصحت ال ىتلا ةرخأتلا

 نوكت 8 : ةلودلا دعس لأس « نوغرأ ىلع رمألا ايقودرأ ضرع املف :

 ندحتساف . « ناموت ةئامسح » : باجأف . « ؟ دادغب ىف ةرخأتلا لاومألا هذه



 31 0ك

 ةلودلا دعس دفوأو « هفطعب ةلودلا دعسو ايقودرأ لمثو « هنايب و هتءافك كلا

 اهيلإ بهذف . ةنازكتا لاومأ ليصحتو ةرخأتلا غلابلا جل هزيايلاو موسرملا عم

 ةرضمحلاب اقل مث . بيذعتلاو اصعلا برضب ةرفاو الاومأ الّصحو « ايقودرأ عم

 كللا بجأت «لاومألا نوغرأ ىلع اضرعو . ثكنالوا روقنوق مضوم ىف

 . اديدش اباحتإ

 ريمألا « نوغرأ » حنم ١؟ مه[ ةنس لوألا ىدامج نم مبارلا ىو

 «ىجروكسودباب» نإف « ىقوت دق «اكسنوت» ناكألو . دادغب ةرامإ ايقودروا

 ةلودلا دعسو « لاوم الل ىنانمسلا نيدلا فرش ريتخا اك . دادغبل ةنحش ني دق

 . ماهملا كلتب اوماقو « دادغب ىلإ اعيمج اوراسو « امهبلع فارشالل

 هحنمو « لابغجنق ريمألا ىلع هماعنإب نوغرأ فطعت « ًاضيأ مايألا كلت ىو
 . شيلا بلق ةرامإ ىأ « نايون ىاتيا » هادج هالوتي ناك ىذلا بصنملا

1 
 هل ندساملا ءارمألا ديكو اقوب لاوحأ

 هلتق مث هيلع مراصتناو

 اءافترا اقوب نأش مفترا « نيدلا سم ديعسلا بحاصلا دهشتسا نأ لعب

 هرورغ طرفل هدح زواجتو « ريصق دمأ ىف ةرفاو لاومأ ىلع لصحو ءايلظع



 دع خا[ دس

 :نوغرأ ريمألا صاوخ.ىلإ راقتحالاو ءاردزالانيعب رظني ناكف ؛ هاجلاو لاملاب

 ىثوجو ناغطو ىجاديإ ناطلسو ىجاديإ ىادالودو لابقجنوقو راجاغط

 اذهل هنم نيرثأتم اوناكف « ةرضحلا ىلإ نيبرقم اوناك نيذلا « ايقودرواو

 اناكو نافطو ىجاديإ ناطلس امس الو هيلع نودّقحي اوحبصأو « ببسلا

 عماسم ىلإ كلذ ناغلبي اناكو « هئايربكو هرورغ نع امئاد ثيدحلا نالدابتي
 . هيلع اقوب قمل ةاعارم اريثك كلذب هبأي نكي مل هنكل . ةكرابلل كلل

 برض هنأل « هنم ماقتنالاو اقويب عاقيإلاب الوم نافط ناكو

 ديدش ناكف « ماتشلاو بابسلا هنم ممسو « اصعلاب نيترس هرمأب

 . هثم رثأتلا

 نوغرأ ىلع هلاوحأ ضرعت تناك ةروك ذلا ةفئاطلا نأ لوقلا ةوفصو

 ٠ ةعيلش ةحيبق ةروصب

 «ءارمألا ةقيرط ىلعال دادغب ىف شيعي ىرخأ ةهج نم قورآ ناكو

 لسري نكي ملو « نوغرأ لسر مراحب نكي ملو « كوللا شيعب ام وحن ىلع لب

 ةعفد ىف الصح دق ةلودلا دعسو ايقودروا ناك الو . ةنالا ىلإ. دادغب لاومأ

 قورا نأ نوغرأ دك أن دقق « قرطلا ىتشب لاملا نم ناموت ةثايسمخ ةدحاو

 دفوأ هنأ ديب « كلذل رثأ هيلع دبي مل نكلو . ةنس لك رادقملا كلذ ببني

 مكحلاو ةراماللةلودلا دعسو نيدلا فرش كلمو ايقود روأ نم ةنوكلا ةفئاطلا

 .٠ قورأ لزعو ل فارشإلاو



 هكا عا دع

 نأل « ىناجتإلا نيدلا ردص هبئان راجافط لبق نم هدض ماق كلذك

 اقوب نإ »: راجافطل نيدلا ردص لاقف سراف لقإ لاومأ اياقبب هبلاطي ناك اقوب
 ةروشمو كلملا نم نذإ نود «ءاشي ام لك لمفي هنأ ذإ ؟ هسفنل كللا دبع

 نوغرأ نأ سانلا ربتعي الو ءهاوه قفو لاومألا قفتيو « ءارمألا نم

 نأ دع لإ ألا لمودكو هلع اقوبب عيملا فرتعي لب « كللا وه

 زيربت ىلع دفي لوسر ىأ ىلإ تفتلي ال تاك يربت ىلاو ىلع ريمألا

 الإو ؛ رألا اقوب مناخ ةمسب لمحي نكي ملام « هزيايلاو نامرفلا هعمو

 . 6« نيئح ىم داع

 ان دقق عناخ نوغرأ عماسم غابت لاوقألا هذه لاثمأ تناك الو

 هجوف « اقوب ضيم كلذ ءانثأ ىفو . هروضح لي حبصأ ىتح «اقوب ىلع

 نوغرأ هلمث « هضرم نم لبأ اف . هيلع ءاضقل مهنه ءارمألا ءالؤد

 ةموكح دنسأ هنكل . هلامعأ ةرشابل هلسرأو « هعم لعقي ناك اك هفطعب

 ىلإ دنجلا ةرامإو «راجاغط ريمألا ىلإ هتدهسب تناك تلا ةصاخنا تايالولا

 نم للقي ذخأو « كلذل اقوب رثأتف . هدح ةمدخ ىف ناك ىذلا لابقحنوق

 ذخأ اذهلو . هترزاؤمب مهتي هيلع درتي صخش لك ناكو . ركسعما ىلع ددرتلا

 ضرم مث. هتبحاصم نوينجتي  لوفملا ءارمأ نم ةفئاط ءانثتساب  سانلا

 مهبلع ددرقي نكي مل سانلا رظن ىف ةقباسلا ةلزنلا هلدعت مل هنألو . ىرخأ ةرم

 لقنب رمألا ردصق « ضرما ىعدُي اقوب نأ .نوغرأ اوغلبأف « ضرما ةجحب



 ل عم

 « ةيناويدلا لامعألا نع هعابتأو هباون لّرعو « هراد نم تالحسلاو ناويدلا

 .زيربت مك اح « ىجاغمت ىلع » ريمألا مهتمدقم ىفو

 نم مدقو « هلاح ىلإ لاخلا قرطتو « رايبنالا ىف اقوب نأش أدب اذكهو

 ةدهع ىف لالا نم اناموت نيسدحو ةئام اوصحأف « سراف ( ناقاقيا ) ةابج هثارو

 لصت تناكو . اقوبل ابئان كانه ىلإ لحر دق ناكىذلا ىني وزقلا نيدلا ماسح

 طقسف « اهيحاونو ركب رايد نم « قوزآ » دض ىواكشلا نم عاونأ اعابت

 « هدي نم جرخم فوس رمألا نأ ىأر امدنعو . ايئاهننوغرأ رظن نم اقوي

 «ءارمألا نم ةتئاط لاتسلوب + ةلئال الاومأ :قزنأ كامات اننا وشنو

 ىشمروقو قوزآ هيخأ ليبق نم ءالؤهو « ناخ نوغرأ دض هبناج ىلإ ير و

 ىذلا ناجوأ ريمألاو ؛ ىدنج فال [ةرشمل ادئاق ناكى ذلا ناب ون ودنه نبا

 ركسعم دئاقو « نايوت ايا نب ىكنزو ىجليا نادقو « ةريخذلا ءارمأ نم ناك

 : لثم هعابتأ نمىرخأ ةفئاطو « ىدنج فلألا مدقم وجئامو « نوتاخ ىاجلوا

 هيحأو « ىدنج فال ةعب رأل ادئاق ناك ىذلا لقوت كشياو رداهم نازاف

 - نيب رتالجلا نم اهلك ةعامجلا هذهو « فلألا دئاق انوارق قولغتو ىلقوت كاشا

 مريغو ىجكسبلا كي رجو ىجكتسييلا وغلا نب ىاتي ركمو نإيإب كلذكو

 . اعيمج مهركذ لوطي نمم هيدي ومو هعابتأ نم
 . دحأ دي ىلع ناخ نوغرأ علخ نكمي هنأ فرعي اقوب ناك امل هنأ ىورعو

 هنإف تارفلا فافض ىلع مقيو باكشوج ىعدي ناكو « لاجنألا ءارمألا

 : هل لوقي الوسر هيلإ لسرأ



 ب ؟ةعاج

 ناطلسو راجاغط تاياشو ريثأتب "ىلع بلقنا دق ناخ نوغرأ نإ »

 تبث دقو ٠ هيلع وقح ىسو « ىل نيدساحلا نم مهريغو ناتطو ىجاديا

 . هيبأ شرع ىدوهجم قترا دق هنأ ابامرلا ةلجو ءارمألا عيمج ىدلو كيدل

 تنأو . هرارسأل ًامضوم مهلعجو ىبوصخ نم ني رخآ ةعامج عفر فألاو

 اذه ذيقنت نكمي الو . كللا لابقإ كلو « ناخوكالوه ةمورأ نم هللا دمحم

 ىحضأ فوسف « ةمبملا هذهب تقو « ىبالك تابقت اذإف . كتتوعمب الإ رمألا
 ًارييك اممج نأل كلذ :؟ جاتلاو شرعلا كل صلختتسأو « كتمدخ ىف ىئايحب

 6 رمألا اذه ىف ىعم نوقفتم دونجلاو ءارمألا نم

 ! هللا ناحبس » : لاقو بحعت ء باكشوج ىلإ ةلاسرلا كلت تلصو اناذ

 رخآآ اكلم راتخم ىذلا نف . انونجم راصو « هلّقع لاز دق لجرلا اذه نإ

 ىفرخآلا وه عمطي هنأ كشال ؟ غلب امم رثك أدي ري اذامو « نوغرأ ريغ

 ةديكلا هذه بعل دقو . ناطلسلاو كلما رورغب ىنعدخم نأ ديريو « شرعلا

 . 6 ىعم دبعلا تكن دي ري هنأو دب الو ءدمحأ عم

 تركفام نإ » : هل لقو « اقوب ىلإ ىمالس غلبأو دع : لوسرلل لاق مث

 حصواف . كدعو ىلع دامعالا عيطتسب ال ىبلق نكل « ادج نسح ىأشب هيف

 لسرأو ؛ ةيضقلا هذه ىف كععم نيقفتملا ةعاجلا ءامسأو كلمسا نّودف « لوقتام

 ش ش . « نانئمطالا لك نئمطأ ىتح ةقيثولا هذه

 ؛ كلذي ةقيثورمألا اذه ىف اورواشت نيذلا ءارمألا عيمج بتكف



 د عود

 ىلإ لسرأف ؛ هسفن ىلع فاخ هقرولا كلت باكشوج دهاش اماف . اهواسرأو

 5 سأل بهأت# نأ بحيف كتمت زع رقفت ل اذإ » : لوقي ةيناث ةرم « اقوب »

 . « ىراظتنا ىف نكسف « ةنيعلا ةليللا كلت ىف كيلإ لصأو « شيجلا دعأى إذ
 عرسأب ناخ نوغرأ ليعةلاحلا كللت ضرعي نأب «باكشوج» دارأ كلذ دعب

 ىو . ممصتلا اذه ىلع راسو « كلذ ءارو نم رش هيلإ لوؤي ال ىتح نكميام

 لوصو ارظتنم فقوو « مهريسو دونملا نم ةعامج اقوب حلس ةليللا كلت

 ربصخأ حايصلا ىفو . ةليللا كلت ىف لصي مل هسفن وه هنأ الإ « باكشوج

 ناسرفلا نم عمج ةليللا هذه لهوش لق هنأ ناخ نوفرأ « ىمجاديا ناطلس »

 ع ةلوبسب طالبلا لخدو « باك شوج ريمألا لصو روفلا ىلعو . نيحلسلا

 . ًاديدش ًاجاهتبا هلوصوب جهْباو « هفطعب ناخ نوغرأ هلمشف

 « اقوب ةرساؤمل لاملا ةقيقح باكشوح ضرع ؛ ءارمألا عمتجا ًامدنعو

 رورمب مطتسأ مل ىفإ ىتح ةيوق تناكاقوبب ىتقث نإ » : ناخ نوغرأ لاقف
 تنك ل يلد ىأب نكلو . سانلا لك هنع هلوقيام ًامامت قدصأ نأ مايألا

 ىتلا قئاثولا باكشوج زربأف . 4 ؟ هرمأ ةقيقح نع:راتسلا جيزأ نأ عيطتسأ

 . هيلع اهضرعو ء ءارسألا نم هديب نمو اقوب هيلإ اهلسرأ دق ناك

 دقل » : لاقو هبضغ ران تحجأت « قاروألا كلت ناش نوغرأ ىأر املف

 تدعو « هترمإ ثحن دالبيلا تعضوو « ءارمألا رئاس ىلع اقوب تمدق

 خيراوتلا مماج- ) ٠١



 1غ

 . « ىل داكو ىب ركم نأ ىلإ شيجلاو ةيعرلا نوئش ىلع فارشإلاب هيلإ

 اوقدحأف « اقوب ىلع ضبقلل شويجلا كرحتت نأب رمأ اهسقن ةليللا كلت ىفو
 ناطلس هراد ماد ركبلا حابصلا ىفو .6 رك » رهم فافض ىلع ةمقاولا هرودب

 رهن ربعف.« كلذب ىلع دق ناك هنأل « هودحم لف « نافطو ىادالودو ىجاديا

 اماف « هلبقت لف ؛نوتاخ ىاجلوأ راد ىلإ أجتلاو « نقسلا ىدحإ ىف رك

 كيس دئاق 6 هني نين مو ال ويسألا ٠ ةزاذ قات عجر

 . نوناخ ىاجلوأ

 ىاجلوا رايد امجاه ءاليل رهملا ربع دق اقوي نأ نافطو ىادالود عمس املف

 هالأسف ء فجنري وهو مدقتو « اديدش افوخ ىكنز ريمألا فا « نوتاخ

 « لاحلا ىف هيلع اضيقف « ةميللا هذه ىف سلاج هنأب باجأق . اقون نع

 نتفلا هذان“ 8+ روتكيش' هل لايق ٠ ناخ نوغرأ ةرضح ىلإ هارضخأو

 6 اديدع قت نأ موي لكديرت كنأك؟ اهترثأ ىتلا تابارطضالاو

 ىجاديا ناطلس عم الإ مهللا « طق ءىش كلما نيبو ىنيب سيل.: باجأف

 باكشوج زربأ . « اهدص ىلع تمدقأف « ىل نامصخ اهو ىناتسبقلا ناغطو

 ' . هيلع حتراو « هصئارق تدعتراف « هعابتأ طوطخو هطوطخ

 . جرافللا ىلإ هيوبحس اوذخأف « هيلع ءاضقلاب نوغرأ سمأ روقلا ىلعو

 هلكر « مادعإلا مضوم غلب ادلف . هسفنب هيلع ىضقي نأ باكشوج سقلا دقو

 «(كّواَرِج اذبف « كلللو شرعلاب لحن تنك » : هل لاقو هردص ىلع ةلكر نافط



 تس و عار هج

 هديب باكشوج حاس نأ دعب و . ةدحاو ةبرضب هسأرب باكشوج حاطأ مث

 ةرطنق تح هوقلع ءاتبت هسأر داج اوشح نأ دعبو « هرهظ لج نم اممق

 . ةربعو ةظع نوكيل ةعب رألا قوسلا قرط قرتفم ىلع ناغج

 ادمهاذمب ةنس ةجحلا ىذ نم نيرشعلاو ىدامحلا تبسلا موي ىفو

 نيذلا ءارمعألا ضعب اولتقو « تاقيقحتلا ءارجإ ىف اوعرش « هيلي ىذلا مويلاو

 الوسر ناكذإ 6 نادق  اجئو « هرك د قبس نم « اقوب عم اوقفتا دق اوناك

 نع اوفعو « ةقيقملا ررق هنأ ذإ ء ىجكتيبلا ناياب احن اك . نآاقلا ندل نم |

 .ىجاغمتى لع ريمألا : لوغلا ءارمأ ريغ نم اولتقو « ءارسألا ةعافشب ىاتيركم

 «ةعلقلا مورب فورعملا نوعمشو « مجنلا نيدلا دامعو « ىنيوْرَقلا نيدلا ماسحو

 .ىتارصنلا مركلا ابأ ةلودلا ءاهبو

 شمتيا » ركب رايد ىلإ اولسرأ « اقوب هيف لقتعا ىذلا مويلا ىفو

 ةثامسح عم «وقوب نب ىداش »و 6 ىجانقالا ىادومات »و « ىجشوقلا

 ىف لييدرأ ىلإ نارأ نم اواصوف « هعابتأو قوزآ ىلع ضبقلل ناسرفلا نم

 اهقم ناك ىذلاو « « نازاغ » ىمسلا ربك ألا اقوب لجن اولتق ثيح مايأ ةتس

 غلب الو . هورضحأو « فاشك» ةملق ىف « قوزآ » ىلع اوضبق مث . قورآ عم

 ريمأ ناجوأ سأر نبأ 0: لاق ًاقلعم اقوب سأر ىأرو « ناغج » ةرطنق ةفاح

 : « ؟ هل ًامداخ ناكىذلا حيلس

 ناجوأو قورآ اولتق ١؟مه/ ههه ةنس مرحلا نم نيرشعلاو عساتلا ىفو



 1ع رهدل

 نكيل » : نا نوغرأ لاق ء ىكنز ريمألا رود لحام دنعو . كلذك

 نوتاخ ىاجلوا ترمأف . ابملإ هب اوئعبف . « نوتاش ىاجلوا دب ىلع هٌواَرِح

 تصصتقال كنز ناكم ىف ىجرابنا لت ناكول » : تلاقو هسأر مطقي

 « ناغطل ًامزالم هدلاو لتقع دعب  اقون نب ىجايآ ناكو . «صاصتلا اذه هنم

 هرمأ ضرمعو « كلذ لجعت هنكل . هذقني نأ ديريو « هتيام ىلوتي نافط ناكو

 كاملا نكلو . « هفطعب هلمشي و ىجابآروضحم كالا نذأيل » : الئاق نوغرأ ىلع

 عيمجو ىجابآ ىلع اوضتف ءاقوب ةيرذ لاصكتساب ىعأف « ًايضاغ لاري ال ناك

  روميتغلتقو روميت ناخربو كلم : هتوخإ

 ةءاكح
5 

 ءارمألا سبحو « هكالهو باكشوج لاوحأ

 زورون دييأتب اومهنا دق اوناكن يذلا

 رقص رخاوأ ىف تاقيقحتلا كلت نم ءابّذالاو « قورآو اقون لتقم دعب

 1 هداعأ مث هقطعب « باكشوج» ريمألا نا نوغرأ لمت ١١دك دمه هئس

 نم امج هرثأ ىف لسرأف « هل صلخت ريغ باكشوج نأ كلذ دعب لع هنكلو
 هكردأف « ماشلا رايد ىلإ ليحرلا ىلع مزع دق ناك ذإ « هوديعي ىكل ءارسألا

 وجروي» و «ناكروك ىاتب رع )و «ىجشوقلا شمتيا »و « نايون نوسقرأ»



 دس عود

 « نيقرافايمو نزرا نيب نامرق رهم فافض ىلع « ىادغوب »و « ىابرود نبا

 ىلإ هورضحأو « مايأ ةثالث دعب هيلع اوضبق مهنكلو . ابراه رفو مهلتاقف

 ةنس ىلوألا ىدامج نم رشع سمادا ىف ةرضحلا غلبف « ناخ نوغرأ
 . نونلا سأك هوقسف 1؟5/ة هه

 ناريمألا ناكو « ناسارخ ىف درمت دق اق نوغرأ نب زورون ناك الو

 ضيق دم , هل اهدييأتب امبمأ دق «تومشي نب ىاقون ارق »و « وجالوه »

 « «ايقودروا 2 ريثأتب ةروك ذل ةنسلا نم ىلوألا ىدامج نم نماثلا ىف امهملع

 اوضق مث « هوكدرك ةعلق ىلإ امهب اوثعب و ؛ « ىاقونارق » عابتأ نم ناك ىذلا

 . ناغماد مضوم ىف ناضمر نم ني رشع ىف ًايئاهن امهبلع

 دادمإل شيب © ناغوط » ريس ربشلا كلذ نم نب رشعلاو نماثلا ىفو

 . زورون دصل ناسارخ ةيحات ىلإ كرحت دق ناك ىذلا نازاغ ريمألا

 ةياكح

 « ىنانمسلا نيدلا لالج كلم موحرملا داهشتسا

 ببسلا كلذل ةلودلا دعس نأش عافتراو

 لزلو 6 نارأ » ىشم نم ناخ نوغرأ مجر اميح اهسفن ةتسلا هذه قو

 نم ةلودلا كعسو ايقودروأ كلذك داعو ) ككنالوأ روقنوق 2 فيصم ىف

 ًابيحرت كلذب ناخ نوغرأ بحرف ؛ ةلئاط الاومأ ةيناثلا ةرملل ارضحأو « دادنب



 د اهعءتلتل

 ناكل « اننوعنعيباَّقكلا نكي ملول » : هترضح ىف ةلودلا دعس لاقو . اديدش

 بيير اولتتف « ةقئاطلا كلت ةازاحمب رمألا ردصق . « ةفعاضم اناعضأ لاما اذه

 نبدلا دجمب ةلخلا نم ءىج مث «دادغب ىلإ امهبسأر اولسرأو « هاشتلتقو ىجوألا

 باب ىلع اهتواتقو « نيدلا ءالع هجاومللا نب روصنعبو ىتبكلا نبا

 . © هتطاش راد »

  نافط نم ةسيسدب  اضيأ مهتا دق ىتانمسلا نيدلا لالج تاكو

 ريغ . « ىشخم هدنرب » ةعافشب لتقلا نم ان هنكل « اقوب ةنتق ىف كارتشالاب

 ٠ ةليوط ةدم كللل ةلباقم ىلع ورمي مل هنأ

 هللا راررقم فنعم ١١مه/ةهه ةنس ةرخآلا ىدامج لئاوأ ىفو

 وخأ «ىانمسلانيدلا فرش» ناكو . ةرازولا بصتم ةلودلا دعس ىلإ ناخ نوغرأ

 بعهذف « دادنب لاومأ اباقب نم هتدهعفف ناكامبيسب ًاتوجسمنيدلا لالج تلم
 «اقآدالوب» ريمألاب قيرطلا ىف قتلاو « مايألا دحأ ةحيبص ىف هيخأ ةلباقأ كلم

 : كلم لاقف « هتلزع بابسأ نع هلأسيو « هلاوحأ نع ةرارحب رسفتسي راصف

 .«هتياهحومدييأتب موقي « ايدوبم الجر "ىلع مق دق كللا نإف « بنذ ىل سيل»

 ءاقادالوب نم ةقيقللا نع رسفتسا الو . روفلا ىلع مالكلا كلذ كلا علبأف

 .«ايح هتيقبأ ىننأ ذِإ ءىنذ بنذلا نإ» : كلا لاق . تمقو اك ةصقلا ركذ

 نماثلا ىف هلتةف « هلتقو هيلإ ريسملاب  سرحلا ىف ناكىذلا « كحكست » ىعأو

 . هوك هايس عضومب ةيرفظلا ىارس ىف 1؟58/.9ه ةنس بجر نم رشع



 دس 1ؤجخوؤ د

 ناكو ؛ةياغلل هزكرم ىوقو « ةلودلا دعس نأش مقترا « هيلع ىمَق نأ دعبو

 نيدلا ءابب هجاوحلا ىدلو ًايلعو ًادومم نأ ثدحو . موي دعب ًاموي ومسي ههاج

 نأ ىمألا ردصف « املاوحأ لالتخا كاللل ىلع ًاضرع ناوبدلا بحاص نب دمت

 هتدلاو عم « ىلع » راس دقو . قارعلا ىف بحاصلا كالمأ ضعب امهملإ دري

 نيدلا دجم » رضح مث . ضرغلا اذمل ناهفصأ ىلإ رهاط نيدلا زع تنب

 ةصاخلا كالمألا نوئش ىلع فارشإلا ىلوتي ناك ىذلا « ىنيوزقلا نانموم

 ايلوتسادق بحاصلا لحن نإ ثيح » : الئاق نوغرأ ىلع ضرمعو « قارعلا ىف
 دئاوع كلذ ببسب تروهدت دقف « ةصاخلا كالمألا نم ةصاع ةعقب لك ىلع

 . © ةدحاو ةعفد قارعلا ىف كالمألا هذه

 بحاص ءانيأ ميمج ىلع ءاضقلاب رمأو « كلذ نم ناخ نوغرأ ضعتماف

 هلا حرفو دوهسم ب جر نم ثلاثلا ىف زيريت ىف دهشتساف . نيدلا سمش ناوبدلا

 نامرفلا ىف صن دق هنأ ةحح ؛ دومحلل ةنحشلا ودرانو ىشسحم ديدنب مفشلو

 ضرع ىلتبا هنكل . دافحألا نم ًادومع نأ ني ىلع بحاصلا ءانبأ ىلع

 ىلإ اوزعوأ دقو . وتاخيك دبع رخآ ىف فوتو « فولتا ببسب نراقفللا
 ىلع ىلع ىغَقي نأب ديزب كباتأ لاقتعال لهرأ دق ناك ىذلا « ردوسي »

 هلتقم عضوم راصف « هلتقو اًيلع لقتعاف ناشاك نم ًامداخ دفوأق « ناهفصإ ىف

 . نيمظعم نب رازم هنقدمو

 قبي مل اذكهو . دزب ىف اضيأ « ردوسي » لتق « اموي رشع ةتسدعبو



 د ؤمهو

 نم اجنف « زاخمأ » ىف ناك ذإ ايركَز ءانثتساب بحاصلا ءانبأ نم ًايح دحأ

 . اعيمج نوقابلا كلهو « ةنحلا كلت

 نم ةسارحلا اولقن دادغب ىفو . ًايظع ًاعافترا ةلودلا دعس نأش مفترا اذو

 هاخأ لسرأ 1؟85/ه4 ةنس نابعش نم عباسلا ىفو . هراد ىلإ ةفالكنا راد

 ىطعأو « دادشب 2-2 ىئادرجتسدلا نيدلا لامجو ةلودلا بذيمو ةلودلا رخ

 هل رخآآ مخأ ىلإ ركي رايدب دبعو « سراف ةلاإ ةلودلا بجتنم نب ةلودلا سمش
 ةلودلا بذبم همع نبا ىلإ زيربت ىلع فارشإلا ةمهم لكوو « ةلودلا نيمأ وه

 . بيبطلا روصنم ىبأ

 روتكيش » ءارمألا رايك نم ةفيخ سجوتي امتاد ناك اذه عم هنكلو

 قس ناكف « ميغو « لابقجتوق » و «راغاعس » و « راجافط »و « نايون

 اذه ىف ملكتف « هيلإ دنتسي كيش هل نوكي نأ طايتحالاو مزملا باب نم
 عيمجت ىدرفع مايقلا عيطتسأ ال ىنإ » : الئاق ناخ نوغرأ ةرضح ىف نأشلا

 لع اوضرعي ىتح « نيعناقلا نيصلخلا نيسوؤرملا نم ددع ىلإ جاتحأو « تماهملا

 .«موي لك:ىف مئاقولا نم ثدحت امو «ريصقتلاو ريبدتلا نم ىرجيام ةليل لك ىف

 ةرامإلا «ىثوج» ىلإ دنسأو عهسفنل هصتخاو « هل اذعاسم «ايقودروأ» راتخاف

 مهتالث راصف « زيربت ىف مكملا « ناجوق » ىلإ ضّوف اك . زاريش ىف
 ١ : هناوعأو هعابتأ

 نأ قواخم ىأ ةعاطتسا ىف نكي مل ثيح رومألا ةلودلا دعس بتر دقو



 أقوم د

 . هل الامع اوناك نيذلا ةثالثلا ءالؤه ىوس طق ءارصألا نم ريمأ راد دصقي

 « اق 5 قاجنوس نب ناب راس » و « ىشوج » ريمألا بهذ ةنسلا كلت ىفو

 لالج دبعت دقو . ةيلاتلا ةنسلا ىف اداعو « سراف ىف ةيابجلاو ةرامإلا لجأ نم

 «« زاريشدئاوع ىلع ةدايز ناموت ةئام عفدأ فوس » : الئاق ىتاتسورسلا نيدلا

 ىلع ناموت ةئامسخ اوعفدي نأب اوديعت كلانه ٍباَّتُْكَلاَو قرقلا ءارمأ نأ ديب

 داع دقو . مهملإ لشهر أوكي 6 مل لسو « نيدلا لالج َدِّيَقَي نأ طرش

 ًادوهح الذب « سراف اغاب اماف . ةمهلا كلتب مايقلل نابراسو ىشوج ناريمألا

 . ءىث ىلع الصحي مل امهنكلو « ةريبك

 رمألا ردص دقق « مدبسب ءافولا باتكلاو قرفلا ءاسؤر مطتسي لاو

 ىتاكلملا نيسح نيدلا سمش لتقف « نبدلا لالج حارس قالطإو « مبلتقب

 ىورلا نيدلا دجمو فسوي نيدلا فيسو ل ركب وبأ نيدلا ماظن هنباو

 . زاريش ىحاون نم « رز كشوك » عضوم ىف هاشكرابم نيدلا رخو

 طبضو ناويدلا نوئش ريبدت ىف ًارهام الجر ناك دقق ةلودلا دعس امأو

 ةدراش لمه ملو « داهتجالاو ىعسلا ىف ًامسو طق رخدي لو « لاومألا

 . نوئشلا.كلت ىف ةدراو الو



 د 6 هج

 : نازآ تتم هيجان لإ ناك نوقرأ هموت

 ةيحان رم ءادعألا لوصوو

 مهن رهو ذنب رد

 هدو واق ةرتما لاقل كاني نشوب عبارلا ىف

 ىذلا دوسألا ءاودلا لواقت ىف عرش كانهو « دصرملا ةدهاشمل بهذو « هغارم

 نم عساتلا ءاعيرألا موي ىفو . « ناترا » ىتشم دصقو « هركذ ىنأي فوس

 جون « سراب ةنس ىدنكيا نم ؟ قفاولا 19٠/1 ةنس لوألا عيب ر

 راد اهلحأو «٠ تايون ىانالا نب نامتوا تنب نوتاخ ناغلوب نم

 . نوتاخ ناغلب

 نوغرأ اوغلبأو « لسرلا مدق لوألا عيب ر نم نيرشعلاو ثلاشلا ىفو

 «لاكوت» فحزب نأب سعألا ردصف« دنب رد ةيحان نم ءادعألا دونج لوصو أبن

 سساخا ىفو . مهلاتقل شيجلا تاوقب « لابقجتوق » و 6« نايون روتكيش »و

 تناكو . نورخآلا ءارسألاو راجانط مهئارو نم راس رهشلا كلذ نم رشع

 . ًاعابت لصت ءادعألا د”رمت رابخأ

 ةوب ر مب ىتح راسو ءراوسليب نم كالا كر ىلاثلا عمد ةرغ ىفو



 هس جوال

 ناكم دنع نارباش غلب رشع سماخلا ىو . نارباش ءارو امف « قانيوت »

 فافض ىلع شيجلا ةمدقمب قالت رهشلا كلذ نم رشع مباسلا ىفو . لامحألا

 ىلكنم »و « ىجايإ » ودعلا بناج ىف ناكو . دئب رد للي امم 6« وسارق »

 ةرشع عم « دترلا ىاتقوت »و « هجيكي »و « روميت ذم نب اقوب

 « راجاشط » بالا اذه ىف تراك هنأ نيح ىلع : دونملا نم فالا

 «لابقجتوق ةبيتك ر يمأ « وقوب نب وحياط » و « هحليرنط »و « لابتجتوق »و

 ةدهاشمل ودعلا شيمي ةمب زا تل « هاربعيل رولا وحن وجياطو هجليرغط مقدناف

 رسأو « سراف ةئامثالث نم برقي ام مهنم لتقو « عافدنالا كلذو ةأرجلا كلت

 ءارسأ نم « ىادق » وءدللو « ىاتثوروب » ىلتقلا ةلمج نم ناكو « مهنم رقت

 ىرسألا ةلمج نم ناكو . « هجيكي » وخأ مهني نم ناكاك . بئاتكلا
 . « اتقوت » ءارمأ نم ًاريبك ًاريمأ ناكى ذلا « ىاتكيرج »

 نم ني رشعلا ىفو . ًاروصنم ًارفظم ةيحانلا كلت نم نوغرأ داع اذكهو
 عم مايأ ةدع ىضمأ ثيح تاركسعملاب لحو « «راوسليب 2 غلب ىناشلا عيبر

 ةلودلا دعس لسرأدقو .ملالولاو برطلاو وبللاب عتملاو تالفملا ةماقإ ىف هدونج

 . ني رشبللا دي ىلع فارطألا ىلإ حتفلا كلذ رابخأ



 يمس ١ك

 ةاكح

 دييشلو 0 ناسارخ شدح دادمإل راجاغط رياسف

 ريربت ماش عضوع ةينوغرألا ةئيدم

 دونخلا درع نع« ناسارخ نم رابخأ تلصو « ىتاثلا عيب ر رخاوأ ىف

 ةجاوللا اولسرأ « ًاضيأ عوبسألا كلذ ىفو . مدصل راجافط راسف « مهفحزو

 ةيحانلا كلت لاومأ اعزوي ىتحو « ناغط ةمدملل ناسارخ ىلإ ةلودلا بيمن

 روميتوسيي ريمألا ىعن ابن غلبأ ىلوألا ىدامج نم عباسلا قو . دسنملا ىلع

 < اقآ قاجنوس » هغارم ىف كلذ لبق ىفوت اك . ناغ نوغرأ هيبأ ىلإ

 5 ىوداش هنبأو

 .نم ىتاشلا قو ءزيربت ىلإ ةكرابملا تايارلا تلصو بجر رخاوأ ىفو
 .ىلإ ةيكلللا تاياكا تهجوت مث . ىنيوزقلا نانموم نيدلا دجم مدعأ نابعش

 .قيرط نع تداع مث « هنم رشع ثلاثلا ىف كانه ىلإ تاصوو « غانال 1 فيصم

 .نبدلا بطق انالوم ةرضحلا ىلع دفو ةلحرملا كللت ىفو . « ناطسو » و « نآو »

 اهلحاوسو ناجلخلاو برغلا رحب ةروص ناطلسلا ىلع ضرعو « ىزاريشلا

 .باجيإ ارأ كالا بجأف « ةيلامشلاو ةيبرغلا تايالولا نم ريثك ىلع ةلمتشللا
 رظن مقو كلذ ءانثأ ىقو . مورلا تابالو لاوحأ حرشب ناك هنأ ذإ « هتثداحمب



 دن ١ ماب سس

 «هل اهقصي نأب انالوم ىلع راشأف « مورلا ىف ةلخادلا «ةي روتع» عضوم ىلع كلل

 «ةنيدملا كلت فصوو « كللملا ىلع ءانثلاو ءاعدلا ىلع ةلمتشم ةغيلب ةرابع رك دف

 . لوبقلا قوم هنم كلذ عقوف

 « عوضولا ىف ثدحتتل لاصت دوعأ امدنع : انالومل الئاق ديصلل راس مش

 لاجرلا ءاعدتساب ةلودلا دسعس ىلع راشأ مث . ةياغلل ًابذع ًاثيدح ثدحتت كنإف

 مهنأ ذإ « ىليل ىجاح نباو ىفوتسلا نيدلا رخو هاش ريمألا : ىنمب ةئالثلا

 بطق انالوم بتاع دقو . مورضحأو ةثأللا ءالؤه ىلع اوضبق دق اوناك

 مهنكلو . هذقنأو كلملا فلخ ىرجو « هاش ريمألا نأشب ةلودلا دعس نيدلا

 هواستق مث ةسارحلا تحن نريدلا رخ اوعضوو « ىليل ىجاح نبأ اولتق

 . عوبسأ دعب

 مورلا نم مدق 190ه ةنس ناضمر نم نيرشعلاو ثلاثا فو 0

 +: لاوتط نم شماطلا افرق اهإ داهمت ٠ نايقو ئملاو ىاذالودو انوفا
 زيربت ىف اوماقأق ءرطقلا ديع لح دق ناك ءزيربت ناخ نوغرأ غلب امدنعو
 عورأب ديعلا ةالص اوُدأو : نيداسملا ةماعو ةمنألاو ةاضقلا رضحو « ربانم ةعبرأ

 . ةياعرلاو علخاب نيلومشم ءابطخلاو ةاضقلا محر مث ء سعاظملا .

 « ىنابلاو تاراملا ديت ىلإ امظع اليم ليمي ناخ نوغرأ ناك الو

 تاراهلا كلافه اوديشو « زيربت ماش عضوم ىف ةميظع ةنيدم سسأ دقق

 ىرجأ مث . ةنيدملا هذه ىف الزنم هسفنل ديري نم لك ىببي نأب رمأو « ةعفترملا



 سس ١ مره دس

 ةنيدم كلذكدّيش دق ناكو « « ةينوغرألا » مسا اهيلع قلطأو « تاونقلا اهيف

 . لكت ملاهنأ الإ « ةلئاط الاومأ اهديبثت ىلع قفتأو « زايورش ىف ةريبك

 دق اوناك ةعامج نأ ذإ « ءايميكلا ةعانصب ريبك فغش نوغرأل ناكو

 : ايكو

 ةصق

 ةراشإب قيئزلاو تيربكلا ءاود ناخ نوغرأ لوانت

 نسخ امور نشر هفاكتعاو « لوغلا ةنبك

 هضرم ءدب و مهتةيرط

 ناكو « مهبيلاسأو لوخلا ةنبك ىف ًاتسار ًاداقتعا دقتي ناخ نوغرأ ناك
 «دنملا نم نهاكء اج نأ قفتاف « اهتي وقت ىلع لمعي و ةقئاطلا كلت ىعري اياد

 ةنبكلا رامعأ لوطت ةقيرط ةيأب » : نوغرأ هلأسف . رمعلا ةلاطإ ىعدي ناك

 دسوتب لها +: قركرأ هاف 6 نقاش ءاوذ لاستساب ل: كاذأذا + 5: كاتم

 قهاكتللا نيغ ( ةداذغإب نوغرأ رمأف . « معن » : لاق . « ؟ ءاودلا اذه انه

 «ريشأةينامث نم برقيام هلوانتي نوغرأ لظ « قبئزلاو تيربكلا هيف ًاثوجعم
 قر هلق رب قف أ فاينل ف فكتماو

 «ةلودلا دعسو ناجوقو ايقودروا ىوس قول هيلع لخديول ةدملا كلت ىفو



 د ة1نخ8ال

 . تادقتءملا ىف هعم نوئحابتيو «رابن ليل هنومزالي اوناك نيذلا ةنبكلاو

 ناكو . ضرم هارتقعا ثيح نارا ىتشم دصق فاكتعالا نم جرخ نأ دعبو

 جالعلا ىف هدهج لذبي ناكو « هجلاعيو همزالي ةلودلا نيمأ ةجاوملا بيبطلا
 لضفب ةدم دعب ءافثلل لئامت ىتح نريرخآلا ءابطألا مم كارتشالاب

 1: مربي دن نسح

 ةثالث ناخ نوغرأ قسف « نهاك هيلع لخد نأ قفتا موي تاذو

 عهقحص تسكشتا دقف  ًاذفان ركع بارشلا اذه ناك املو . سوئك

 ىلع نيرهش ىضم دعبو . هتملاعم نع ءابطألا رجعف « ضرما هيف لصأتو
 ضعب لاقف . هضرم نأشب ةروشلاو ىأرلا نولدابتي ءارمألا ذخأ « هضرم

 . تاقدصلا عي زوت بجيف « ضرملا ببس ىه (دسحلا) نيملا ةباصإ نإ سانلا

 وح رحسلا نإ » : اواقو ؟”فتكسلا لع ىف اوراظن دق ةرحسلا نإ ضعبلا لاقو

 اوذخأو « نوتاخ قاجغوط ىلإ ةمبلا كلت اوهجوف . 6 ضرما ببس

 ىف ةديسلا كلتب اوقلأ ةياهملا ىفو . بيذعتلاو اصملا برضب ابعم نوققحي
 رشع سداسلا ىف ةعقاولا هذه تثدح دقو . ةوسنلا نم ىرخأ.ةفئاط عم "يلا

 . 1591/54. ةنس مرحخلا نم

 ىلع مهتيعت اهنأ نودقتعيو لوفلا ةرحس اهعبتي ناك ةيئادب ةيلوغم ةداع ىلإ ةراشإ )١(

 فتك ملظع نوعضشي اوناك مهنأ ىف صخلتت ةقيرطلا هذهو . رارسألا فشكو بيغلاب ٌويذتلا

 ىف لوغلا رظنا ) بيغلا نوأرقيو ةقدب هيف نورظني مث ء دوسي تح راثلا ىف ةدم قورملا

 . ( 155 ةرهاقلا « ؟8 + ص « دايصلا ىلعلل دبع داؤف فيلآت « خيراتلا
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 ءارمألا بارطضاو نوغرأ ىلع ضرملا دادتشا

 ءارمألا ضعب و ةلودلا دعس لتقو كلذ ببسب

 رهن ناخ نوغرأ ربع 1١؟91/9+ ةنس مرخللا نم نيرشعلاو عبارلا ىف
 هتايح نم ءارمألا سني دقو . «نارا هجغاب » ةقطنم ىف لزنو ء « ركود

 دقو « نيعزانتم ءارمألا ةيقي و راجافط ناكو . هيلع ضرلل داذتشا ببس

 « ةلودلا دعس ىلع نيّقان ًاعيج اونا يكرر نم مهْنم دحاولا ضعتما

 . هعطنتو هرورغ نم نيملأتم

 اذه نم رشع عبارلا فو. ا امش

 ىلع ناغطو لاكوت عم لابقجتوقو راجافط م ارنل و ة ةنس رهشلا

 ( مهموصخل نوديكي اوعرشو « كلذ ىلع مهيأر رق رقتساو « نينماضتم لمعلا
 ًارحاس نأ اورك ذو « هريغ نم رثك أ ىجاديا ناطلس نم نوكّشي اوناكو

 ىلإ اوءاج دق ىلقونارقو وجالوهل راغصلا لافطألا تيأر ىتنإ » : لوقي
 . كلذب ىل لع ال : باجأف « ؟ انلتقي ترمأ بنذ ىأب : هل نولوقي ناخنوغرأ
 . « ىنم نذإ ريغب مكلتق دق ىجاديا ناطلس نإ

 نم ةفئاط عم ىجاديإ ناطلس اولقتعا ء رفص نم 78 ةعجلا موي ىفو



 م

 اذامل » : هل نيلئاق ىجحاديإ ناطلس عم قيقحتلا ىف اوذخأو « نيرخألا ءارمألا

 : باجأف « ؟ نوناخ قاجغوت تلتقو ء نيروكذلا ءارمألا لافطأ تلتق

 رسفتسي ركسعلا ىلإ « ايقودروأ » ءارسألا لسرأف 6 نامرفلا بجومب »

 . « كلذب ىل عال ىتإ » : لوقي كللا نأ رك ذو داعف « كلذ ةمح نع

 ببسي ةدم ذنم ملكتي نأ عيطتسي ال كلا نإ » : ىجاديإ ناطلس لاقق

 . « مالكلا اذبب هوفت دق ناك اذإ اقح بيجعلا نف . هيلع ضرما دادتشا

 نوكست كنإف « ملكتي نأ عيطتسي ال كللا ناكاذإ » : مهلكء ا عألا باجأق

 « كللا ضيم ىف ببسلا اه كءاظو كروج نوكيو « كاوه قفو مهلتق دَخ

 اذهلو. 6 ؟ اهرزو كاملا لمحو « ةيرجلا هذه بكترت نأ تيأر اذاملو

 . لوألا عيبر ةرغي هيلع اوضق
 ىثوج اواقتعاو « « لوغأ ىاتخ ريمألا داليمب اواقتحا مويلا كلذ ىقو

 اومدعأو « ةلودلا دعسو ناجوق ىلع ضبقي ىكل ناغط اولسرأو « ايقودروأو

 ةلودلا دعسو ايقودروأ اوك اح ىلاتلا مويلا فو ؛ ناجوقو ىشوج ةليللا كلت ىف
 «ةلودلا دعس لبطصا ناغطو لاكوت ماد مث ءامهيلع اوضقو «راجاغفط لزم ىف

 «دوهيلاونيملسلا رايد ىف ناكام لكاوبهنو «بهنلاو بلسلا ىف دونجلا عرشو
 كرحم مث . رئاخذلاو نئافدلا نع ثحبلل تاقدارسلاو مايللا لك امأ آورتسو

 «هنودجبام لك نوبهني اوناكو « بغشلا ةراثإ ىف اوذخأو ءرحسلا تقو دوتجلا

 ْ . . نتفلاو تابارطضالل سانلا ضرعتق
 ( جراوتلا مماج ت1 )



 نارأ هجغاب مضوعب هتافوو « ناخ نوغرأ ضرم ةيابن

 اذم لو « لوألا عيبر لئاوأ ىلإ لاوش لوأ نم اضيرم ناغ ن ,وغرأ لظ

 . ايمج سانلا ىلإ للختا نم ريثك قرطتو « دالبلا نوئش تبرطضا ببسلا

 1؟1/دح+ ةنس لوألا عيبر نما تبسلا موي ىف هفتح نوغرأ قل اريخأو

 كرو « نارا هجغاب مضومب ىحضلا تقو ء 27 . . . . ةنس ىدنكسيإ قفاوملا

 ةيزعتلا مسارم تميقأ دقو . ةدلاخلا ةروهشلا هتيرذل ةينافلا ايندلا

 ٌ . هتاركسعم ىف

 . © ساجس » ةيحان ىلإ هنامج لمح لوألا عيبر نم هب نينثالا موي ىفو

 هةليوط نينس رامعألل اثراو « ناخ نازاغ » مالسإلا ناطاس ىلاعت هللا لعجيلف

 دمخ راتخلا ىنلا ةمرحب لالجلاو ةمظعلاو لابقإلاو ةلودلاب اعتمتم ةديدع انورقو

 . رايخألا هبحصو هلآو

 ةياكع
 ناخ نوغرأ ةافو دع ءارمألا فالتخا

 تقولا كلذ ىف ملاوحأ فصوو

 « ىدتكسيا نم ١5 قفاوملا لوألا عيب رت نم رشع ىناثلا سيخلا موي ىف

 . لصألا ف اذكه )١(
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 ىلاتلا مويلا ىنو « نازاغ ريمألا ءاعدتسال « ىجاتقألا نابق » لوغلل لسرأ
 نم ناخاقإبأل انسأ ناك ىذلا « نايون ىابوق نب قاتيات » دادغب ىلإ آودفوأ
 ىدكلب اوثيو «ودياي ريمألا ءامدتسال دمحأ ركسمملا اريمأ ناك اك« ةعاضرلا

 . وتاخييكر يمألا ءاعدتسال مورلا ىلإ

 نوشنتي اوناك « ليحرلا تقو مهنإ ثيحي « اعيش ءارمألا مسقنا دقو
 «راقوو ءايح اذ اريمأ ودياب ناك او . اعضوم نيرشع نم رثك أ نم قاوبألا
 لابقجتوقو راجافط 0راكو . دونجلاو ءارمألا ىلع ةعطاق ةطلس هل نكت مل

 نوشخم تابارطضالاو نتفلا اوراثأ دق اوناك نيذلا ةعاجلاو لاكوتو ناغوطو
 .ىف مهعم قفتا دقو . وديابل للا نوبلطي اوناك اذملو « هتوربجو نازاغ سأب
 انكتو ىجادبإ ىادالودو نايون راغاسو روتكيش ءارمألا ىأرلا ذه

 . ةرسيملا داوقو ىادغوب و ىجشوقلا ىاديجليإ و

 اذه صوصخم رمألا ىف اورواشتف « دعب لصو دق ودياب نكي ل نكلو
 موي ىف ىأرلا اذه ىلع اورقتساو « لوألا عيبر نم رشع ىداحلا ىف عوضولا
 مويلا اذه ىفو . نيتاوملا ىلع هوضرمعو رهشلا اذه نم رمشع سداسلا نينثإلا

 رثإ ىف «داز هيلاب» اودفوأىلاتلا مويلا ىو « مورلا ىلإ نايون راغامس اولسرأ اًضيأ
 . هديعي كل ىزركل

 بنان 6 لالج نيدلا رع » اولتق « لوألا عيبر نم ؟١ تبسلا موي فو

 مدق ىناثلا عيبر ةرغ تلح نأ ىلإو « اليلع امئاد ناك ىذلاو « ةلودلا دعس
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 :ةشابارطمأالا تاتا 'ارفاباو وقرب ناعاوقب م لطمزلا

 عركتملا ىف ءارمألا رئاس عمتجا « ىاثلا عيب ر نم 55 ةعججلا موي ىفو

 نم نماثلا ىفو . ءارمألا ندل نم اورضح دق اوناك نيذلا لسرلا اوعدتساو

 دقروالا نأ ربخأو « قارعلاو ناسارخ نم « ودالإ ريمألا مدق ىلوألا ىدامج

 « نيرخآ ةعامجو ناهفصإ ةنحش ودياب اواتقو ٠ ناهفصإ ىلع اولوتساو اودرمت

 . مهلمث اوتتشو ؛ ىحاونلا كلت ىف نوميقي اوناك نيذلا لوغملا شويج اومهادو
 . اعابت لصت مهئابارطضاو مننتف رابخأ تناكو

 روتكنيج نب ىنلاروبو « وقوب نب ىداش » اواسرأ مويلا كلذ ىو

 .روألا تامجه دصب « ىجاديإ ىادالود » اوفلكو « ودياب ريمألا ءاعدتسال

 ريمألا نيتاوكعا تايم نع لحر ىلوألا ىدامج نم ؟؟ ءاعبرألا موي فو

 « ءارمألا نم 6 قانيلع نب ىشمروقو »و « ناب وج » و « اكوس » لجنلا

 .«لاكوت» نم ءاحنإب ةروشملا كلت تناكو « « وتاخيك» ربمألا ةرضح نبدصاق

 « ىدنج فالآ ةعبرأل ادّئاق ناك ىذلا « قايقوغرالوب » مهب قمل دقو

 .« نوتاخ كوروأ » رييدت ةحيتن كلذ ناكو : ببسلا اذهل ودياي عضو فعضف

 ىح عضوم ىف ودياب ريمألا ةرضح ىلإ ءارمألا لصو: ىللتلا مويلا ىفو
 ىنأس رق نيرشعلاو ةسماخلا ةليللا فو . قولروغس ىحاون نم « غادلوب »

 هيلإ لحر اك . وتاشيكر يمألا ةمدخم اوقحتليل مورلا نيدصاق وجادوتو ناب وقو

 ىاديجليإ » هب قمل ىرخأ ةليل ىفو « تاركسعملا سارح ةيلاتلا ةليللا يف



 سس [عهادس

 ءارمألا عيمجو لايقجتوق هيلإ هجوت مث « « اقوب روميت و « ىجشوقلا

 . ةثلاث ةليل ىف

 < اكلم ودياب بيصتتب ةصاخلا تالواحلا تلشف ببسلا اذملو

 هيلإو باوصلاب لعأ هللاو . وتاخيك ةيلوت ىلع ىأرلا رقتساو
 . باملاو عجرملا



 ٌتلاَثلا مسقلا

 40 نع ثوغرأ مجرات نم

 ةئسحتسملا نما هكحو هلاثمأو «ةميكمل | هتالكو ةديجلا هقالخأو هريس

 لخدي ملامت هدهع ىف ثعقو ىتلا ثداوملاو تاياكملاو ؛ اه مأو هوقت ىتلا

 باتك نم ىرخأ ةطوطخ نع القن صنلا ىلع ةفاضإلا هذه ةيشاملا ف رشانلا دروأ )١(

 : اهلجرت هذهو . خيراوتلا مماج
 ةمدقم ىف هعم ثدحتتي نم لكو . داقو رطاخو فرطل ميط هل القاع اكلم ناخ نوغرأ ناك

 هل ناكو « ليللتلا هتقأر لظ ىف سانلا حارتسا دقو . هب بجعي ناك ةيلقت ةلأسم وأ ةيلقع
 تارامعلا دييشتي افوغش هدجو هيبأ لثم ناكو . تارامعلا ءاشنإب مات فنشو ديدش ليم
 ىلا « بنش » ىحاون ىف زيربت نم ىبرغلا 'بناجلا ىف نييلاع ني رصق سسأف ؛ ةينبألاو
 نيتفص اهلخاد ىف ماقأو « ني رصقلا نيب ةنيدم ديش مث . « ماش » مسا ماوعلا اهيلع قلطي
 تارامعلاو ةسوقلا فرسلاو ةسنرقملا فوقسلا ىئنبو « ىرسك نفاويإب نيتهبيش نيتيلاع
 اهركذ درو قتلا ىهو « ةينوغرألا » ةنيدملا كلت ىمس دقو . ةباذجلا ةشوقتلا ةليمخلا
 * .  ةتياسلا تايكملا لالخ

 كللا رقم ةينوغرألا تراصو « ناكسلا ةرثك بيس رصم اهنأك زيربت تناك هدبع ىفو
 , « زاي ورش » ةيحان ىف « ككئالوا روقنق » ىعارم ىف ةنيدم ماقأ كلذك . ةرهاقلا لثم
 هدبع ىف متت مل ةنيدملا هذه نكلو . ةلئاط الاومأ هيلع قفتأو « تاونقلاو نويعلا ىرجأو
 فيصم قو . ةيئاطلسلا اهامسو « هتلود مايأ ىف وتياجطوا ناطلسلا اهمأف ء هرمع رصق بيسب
 .نوغرأ قسوبجي نآلا فرعي ايلاع اقسوج اًضيأ ديش ©« دنوامد » لبج حفس ىف « رال »
 . ةعينلا تاحاسلاو ةفينملا روصقلا مضاوملا نم ريثك ىف ماقأ هنأ 6

 نولفتشلا ناكف , ريسكإلاو ءايميكلا ةعنصب فخشلا مظع تناك ىرخأ ةيحان نمو
 كلت ىف ناطلسلا نويغري اوناكو « ىحاونلاو فارطألا نم هتوضح نودصقي ءايميكسلاب
 ِِ . ىرخأ تاققايتس اينرم تم ربأي ناك لب ء اقلطم مهيساحي الو « ةئاطلا لاومألا فرصي ناك كلذ ليبس قو . ةعنصلا
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 نيدلا بلعق انالوم روضحم ةضماغلا لئاسلا نم ةلأسم نوثحبي ءاماعلا ناك موي تاذو ح
 «ملاءلجر تنأو ىرت لجر ىننأل » : انالومل نوغرأ لاقف « ريسك لاك اوقرفت مث « ىزاريشلا
 . مهفرصأ نأ ارارم تدرأ ىنأ ةقيقملاو , ىنولقتسإو ىنورخسي ءالّؤه نأ نلت دق

 قألو « هفرعينم كلاتهن وكي دقو « ادوجو فيرشلا ملعلا اذهل نأ دك ولا مادام نكلو
 . « افلطم ماع ىب قثي نلف  فيسلاب مهيلع زهجأ الو ءالبجلا عرأ مل اذإ

 ليلحتلاو ديعصتلاو ديقعتلا يف اهلا رصح ال لاومأ تفرص دق هنأ لوقلا ىراصقو

 ريعصتلاو ريمختلاو ضييبتلاو ريبطتلاو نيفعتلاو عيمشتلاو ريطقتلاو قيقحتلاو بيكرتلاو

 ةديدعلا براجتلا دعب نكلو « ةيرطتلاو ةيلحتلاو ةيفصتلاو ةيفنتلاو سياكتلاو سيكتتلاو

 ريسك إلانع جتني لو « ةبيرلا باجحو ةهبعلا باقتراصبألا نع لاز ةريثكلا تارابتخالاو
 - ىدهلا عبتا نم ىلع مالسلاو . لوصحلا ةراسخو راسكتالا ىوس



 خبرات
 * نافن فولو نب ناكر الو نب ناغاقابا نب ناسرتاك عصب 5 م. رج



 ل جس

 : ماسقأ ةثالث ىلع خيرراتلا اذهو

 م م م
 «مةنس ميدقلا نمهب رهش نم «ه ايل ىف ككرابما هداليم نآك

 ” . . . . ماقب ةيرجه ةثايسو نيعبرأو 2” . . . . ةنس قفاوملا ةيدرجدزبلا 12 0)
 بجر نم ؟4 دحألا موي ىف كللا ريرس ىلع هوساجأ دقو . ةلبنسلا علاطب
 موي ىف فوت مث . ىلوت ةنس نم جنيتلا نم ؟ه قفاوملا ارةلذحم ةنس

 60 0: هربع ةدم تناكو . ا(ةم/خ4 ةنس ىلوألا ىدامج نم 5 سيلا

 . رهشأ ةرشعو ماوعأ ةثالث هلكح ةدمو « ةنس

 نيذلا هدانحأو هتانبو هدالوأو هئاسن ءامسأو « هبسن نايب ىف : لوألا مسقلا

 لودجو هراهصأ ركذو « تقولا اذه ىتح اوعرفت
 ْ . هئانبأ عورق

 لاخنألا ءارمألاو نيناوللاو شرعلا ةروصو « هسواج ةمدقم ىف : ىلاثلا مسقلا

 لكو «هرصع جي راو « ةيناخلا ريرسس ىلع هسواج نآبإ ءارمألاو

 1 دما كح ىف تدي اه

 هماكحأو هكحو هلاثمأو ةتالكو « ةديجلا هقالخأو هريس ىف : ثلاثلا مسقلا

 ىتلا ثداوحلاو تاباكحلاو ءاهب رمأو هوفت ىتلا ةنسحتسلا >>

 .ةقرفتم تفرعو« نيقباسلا نيمسقلا ف لخدي ملامت هدهع ىف تعقو

 )١( نآلا نم ةطقاس تالكلا هذه .



 لرّزبا مسقلا

 هتاهوودال وأو ةئاث ةاينا وست نان

 هراهصأ رك ذو « تقولا اذه ىتح اوعرفت نيذلا هدافحأو

 هئانبأ عورف لودجو

 ةليبق نم نوناخ نادقوت نم دلو . ناخاقابأل ىناثلا نبالا وه وتاشيك

 تاجوز هل فتثراكو « « ىجرود نيجئريا » ةنبكلا هامس دقو . راتاتلا
 2 . تاريثك تايظحمو

 « نايون ىاكليا نب وغوط تنب نوثاخ ةشئاع نم رمألا لوأ جووزت دقف

 نم نايون ىاكّليا نب اقوبق 1 تنب نوتاخ ىدنود نم جوزت اهدعب نمو

 ةليبق نم ناكروكرومت غلتق تنب نوتاخ شيمزوتليا نم جوزت مث « نييرئالبلا
 ناطلس نيدلا بطق تنب نوتاخ هاشداب نم جوزت اهدعب نمو . تاروقنتلا

 اهدعب نمو « تيارك ةليبق نم هحيراس تنب نوناخ كوروا نم مث « نامرك

 . نوتاخ ناغلو نمجوزت

 تناك اي «كنرفالا» هدعب نم اهنمجوزت (ىنن» اهعسا ةيظحم هل تناكو

 . تالروا ةليبق نم ناجوا ىنأ شيملكيب تنب نسيا ىعدت ىرخأ ةيظحم هل

 . 6« نوتاخ ىدنود » همأو كنرفالا مربك أ دالوأ ةثالث بجنأ دقو
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 .٠ ًاضيأ نوناخ ىدنود نم هاشناربا مهيناثو

 . نوتاخ ناغلوب نم « دالوب كنيج » مهلاثو

 نم تجوز « غلتق الوا » ىعدت نهادحإ : تانب عب رأ هل ناكو

 دقو . خاتقارأ ةثلاثلاو ؛ هاش خلتق ريمألا نم تجوز غلتغليا ةيناثلاو . ىاتب رغ

 ١: ىدنوذ نم 2”تادب اضيأ هل ناكو «نوناخ ةقلاع نم نيتالث دلو

 )١( ةعبارلا تنبلا مسا لصألا ىف ركذي مل .



 ىلاثلا مسقلا

 لاحنألا ءارمألاو نيتاوحلاو شرعلا ةروصو 34 هسولح ةمدقم ىف

 6 هرصع لاوحأ خيراتو عةيناكعا رل رم ىلع هسواج نابإ ءارمألاو

 ةدملا كلت ىف ثدح ام لكو

 ةيناحلا شرع لع هسولج ىف ةمدقملا

 امس الو «ودياب ةيلوت ىلع اوقفتا دق رمألا ئداب ىف ءارمألا رثك أ ناك

 .ناب وج ريمألا راس اهتببو . نتفلا ةراثإ ىف اببس تناك ىتلا ةفئاطلا كلت

 < هتيلوت نيدصاق وتاختيك ةرضح ىلإ مهببترت بسح ءارمألا ةيقب و ىشيمروقو

 . هييصنت ىف نيقابلا ةمه ترتف

 ,ىعس ناك ىذلا ناغوط فا « كلا ىلوتي نأ هسفن ودياب لبقي لو

 < هواقتعاو دونملا هبقعتف « ناليك ىلإ ابراه رفو « ليبسلا اذه ىف اثيثح ايعس
 .نيمل ةسارملا تحن عضوو « ودياب هامل « ءارمألا ىدل هورضحأو

 . وتاخييك لوصو

 « ناريا وحن مورلا نم هجوت « هراظنتا ىف ءارمألا نأ وتاخيك لعاملو

 اعيمج اوقفتا دقو . غاتالأ ىف لامضألا ءارمألاو « ءازمألاو نيتاومللاب قملو
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 . « طالخأ»

 ةياكح

 اوماق دق اوناك نيرنلا ءارمألا لاقتعا

 بنك انتو نفلا ةراثإب

 ىلع اوضبق «بارشلا سلاجمو تالفحلا ةماقإ نم لوغما غرف نأ دعب
 نأل كلذ « مهعم قيقحتلا ىف اوعرشو « نابعش لئاوأ ىف ءارمألا عيمج

 ءارمألا لتقو ناخ نوغرأ هيخأ توم ةثداح ىلع فقي نأ ديرب ناكو تاخيك

 روتكش » لأسو ء ضرفلا اذهل هسفنب سلج مألا ”ىداب ىفو . ءارزولاو
 : الئاق باجأف . لاحلا ةقيقح نع ءارمألا ىلع امدقم ناك ىذلا « نايون

 ٠ ىنفذ مهمالكن م نيبقي ىتح مهنم كلما رسفتسيلف « نورضاح ءارمألا نإ

 اهدي دق لابقجتوقو راجافط نإ : اعيمج . ءارمألا لاقف . 6 مهنم لك بنذو
 نأ دعبو . نأثلا اذه ىف « نكت » و « رافامس » عم اثدحن مث . نتفلا ةراثإب

 مهباجأف « تايون روتكش عم اوملكت « ةطمللا ذيفنت ىلع مهنبب امف اوقفتا
 . « هنع مثدحنام لك ىف عم قفتم ىتنإ » : الئاق

 ىذلا ماقلا ف» . نايون روتكس لاق مضولل اذه ثيدحلا مهب غلب امو



 تباع

 « ةدساف راكفأ ذيفنتب ناطلسلاو ةردقلا ىوذ ءارمألا نم ددع ردابي

 مهب رهظتسأ نيذلا ىتاوخإ دجأ امدنع فيعضلا مرهلا لجرلا انأ لمفأ اذام

 « مهمالك فلاختام لوقأ تنك ولف . مورلا دالبب كلللا ةمزالم ىف ىنع نيديعب

 لبقف . « ايقو دروأو ىشومل مهلماعم ىنواماعلو « ىمأر دققأ تنكل

 . هتياعرب ءارمألا لمش قيقحتلا ءاهتا دعب و . هنع حفصو هرذعناخوتاخيك ٠

 وفع ىف مهعيمج قثو ىتح « روتكُشل ثدحام ءارمألا ةيقب دهاش نأ امو

 ىف انوجسم « ناغوط ناكو . مهبونذي فارتعالا ىلإ اوعراسو « وتاخيك

 مهببأ صاصقب نوبلاطي امهئانبأو ايقو دروأو ىشوج ءاسن تناك ىذلا تقولا

 . كلذك هيلع دقحت نوثاخ كوروا تناكو « ناغوط ىلع اًهان اقوبق 1 ناكو . ةنم

 مل اذإ > : نوتاخ كوروا هل تلاقف « هلتق ىف ثيرتي ناك وتاخيك نأريغ
 صاصق هنم ذخْؤي ملو « تابارطضاو نيف نم هراثأ ام لك عم ناغوط لقي

 صلخم باقب اذه دعب قواخم ىأ لحترب ناف « ءارمألا ءامد نم هكفسام
 ةلاحم الوبف «لابعألا هذه لثم دحأ بكرا اذإ » :وتاخيك لاقف . « ملس

 لوم مالكلا اذه عمس نأ دعب « اقوبق 1» جرخل . « ءازجلا كلذل قحتسم

 . ناغوط ىلع اوزهجأق ايقدروأ ةيبصب ثعب و « ناطلسلا

 ىلاتلا مويلا ىتو . « غاتالأ » عضومب وناشيك لح لاوش نم عساتلا فو
 فطعلاب اولمث « اهريغو لابقجنوقو راجافط نيريمألا ةءارب تتبث امدنع

 ىلإ ةدوعلا ىلع ةينلا وناخسيك دقع « ناضمر نم 5 ةعجلا موي ىقو . ةياعرلاو

 . مورا رايد



 مدس االله

 روتكيش رايتخاو مورلا رايد ىلإ وت اخيك هج و"

 هلبق نم اّماع ابئان

 روتكيش ىلإ ضوف ؛ مورلا دالب ادصاق غاتالأ نم وتاخيك لحترا نأ دعب

 . زيربت ىلإ مدقو غات الأ رداغق « ناربإ دالب ىلعهلبق نم ةقلطلا ةباينلا نايون

 ىلع ىلاجارق عضوم ىف لزنو ؛ « نارأ » ىتشم ىلإ ءارمألا ةيحاصمب راس مث
 دالبلا ماهم ريبدتب لغتشاو « مىيدقلا هنطوم ناك ثيح « رك » رهن فافض

 . فارطألا ىلإ ماتخألا ىماحو لسرلا دفوأو « كلما لاصمو

 نب وبنز ريمألا ىفوت 1؟45 341 ةنس مرحلا نم ؟8 دحألا موي ىفو

 ناسارخ ىلإ ىجرابنا ريمألاب ثعب دق وتاخيك ناكو « وتاغج عضومب «تومشب
 ناكو .٠ ىرلا ىحاون ىف ءاتشلا ءاضتل فقوتو « ىدنج فالآ ةرشع عم

 هجوتو « هئانبأ ةرايز ةجح هنم نذإلا سّملاف « نايون روتكيشل اعبات راجاغط

 6 ىنيوزقلا ابإب » وعدل هعمو ىتاجتزلا نيدلا ردص هبئان لسرأو « هرايد ىلإ
 مورلا ىف ناكرتلا نأ نيدلا بطق هاخأ نيدلا ردص غلبأ دقو . نب ورق ىلإ

 اوقفتا دق اميمج ءارمألا نأو « هيلع اوضقو وتاخيك ىلع اوبلغت .نيينامرقلاو

 هل حرشيو هيلإ خألا عرسي نأ ىنبنيف « 4 ىجرابنا » ريمألا ةيلون ىلع



 ب اال

 « نارأ ةيحان ىلإ دوعيو ناسارخ ىلإ رفسلا نع لدعيل لاحلا ةقيقح

 ىف ىجرابئاريمألا ءامدن دحأ ىزاريشلا لاح خيشلا عم نيدلا بطق ثدحتف

 . ريمألا ىلإ هرودب اذه هغلبأف « نأشلا اذه

 نم ىأر دقق « ةءافكلاو ءاكألا ةياغ ىف ريمألا اذه ناكالو

 ىلإ  دييالوم وعدملا  هعابتأ دحأ ل سرأف « طايتحالا طورش ةاعارم بجاولا

 راج اغطب قيرطلا ىف قتلاف « رمألا ةقيقح ىلحتسيل ةلاسرلا ناونعب روتكيش
 ىلإ بهذت نأ ةحلصملا نم سدل » : لوسرال لاف « نيدلا ردص هعم ناكو

 ساجيو 'ىجلاب ريمألا لجعي ىكل اهيرس ضماو دمق « روتكيش
 . © شرعلا ىلع

 نكلو . كلذ لعفأ دق » : لاقف ايك ذو اكتحم ناك دييالوم نكلو

 نأ دعبو . «دوعأ مث ىبراقأو ىلهأ روزأ فوسف « ةبيرق انرايد نإ ثيح

 قي رطلا ىف دهاشف « روتكيش ةمدخ غلب نأ ىلإ ىلاجارق وحن هجوت « مهقراف
 مهعم لسرأ دقو . تانامرفلا نيلماح مورلا نم نومدقي اوناك نيذلا لسرلا

 نم دجو دقو . ءارمألاو « لاحتألا ءارمألاو نيتاوخلا فحتتاو ايادحلا وتاخيك
 ةم ىف هنأب هربخأف « وتاخييك ةمص نع هنم رسفتساف « هلوقب قوي اقيدص.مهسي

 ناك نيدلا ردص نأ 6 دييالوم » ىدل ققحتف . رفظمو رورسم هنأو «٠ ةيفاعو

 ىجرابنا قب امل ةليخلا كلت تزاج اذإو « ريرغتلاو ةعيدجلا دصقي
 . يلا ها زمألاو



 دجال ابا/ دج

 ىلعىجرابنا ريمألا ةلاسر هغلبو ؛ روتكيش ىلإ ديبالوم بهذ لاخلا قو

 ىلإ ةيادبلا نم لالا ةقيقح هل حرشو «هب ىتخم نأ بلط مث . داهشألا سوؤر

 ةب وجأب هباجأق ؛ لئاسملا هذه نم اريبك اردق مهف دق روتكيش ناكو . ةياهنلا

 احابص هادو « هسفنب وه كرحت مث . ايادهو افحت ىجرابنا ىلإ لسرأو « ةبيط

 « امهنحسو هراد ىلإ امهب ءاجو:« نيدلا ردص لقتعا اك هلقتعاو راجاغط رايد

 امهب ثعبف « وتاخيك لوصوب رابخألا تدرو انيح عيبرلا مسوم ىتح اهاقبأو
, 1 

 دودح ربع المح 2 هلابقتسال ءادشألا ناسرفلا نم ةئامسهح ةبحصب نيليلذ

 قرم فلأ ىلإ فلأب ارم دق اناك نأ دعب وتاغيك ةرضح ىلإ مورلا نزرا

 . غاتالأ فيصم ىف لزنو « وناشيك مدق مث ..دونجلا

 جنبتل آ نم ١4 قفاولا 1؟45/541 ةنس بجر نم 1١ دحألا موي ىقو

 اوسلجأو« ةيلوتلا دبعب ةصاخلا ةقيثولا ىلع ءارمألاو «لاحتألا ءارمألا مقو وأ ةنس

 غاتالأ فيصم ىف ةعبتملا ةداعلا 22011100 كللارب رس ىلع وتاخييك

 . ىاهتلاو برطلاو تاجابتبالا مسارم اوماقأ ثيح

 ١١ خيراوتلا ماج (



 بم 17 سس

 ةياكح

 :ىتاحتزلا نيدلا ردص ىلإ ةرازولا ضيوف

 هيخأ ىلإ ةاضقلا ىضاق بصنمو

 .نريدلا بطق

 ناسا رع نم نازاغ مدقو « غانالأ » ىف فيصلا كلذ وتاخيك ىغمأ

 'بسح كلذ ناكو « هايإ هتلباقم نود هجاردأ داع زن ربت ملي الو . هتيؤرأ

 «وتاخيكل ةئاط الاومأ قاجنزلا نيدلا ردص مدقو « هسفن وناخييك ةراشإ

 « ىجاكيا نيجقاروب » ىلإ أجتلا مث . ىلتقلا لاومأ نم اهيلع لصح دق ناك

 < ةرازولا هتطساوي بلطو « ةريبك ةلزنم اذ ناكو ءوتاخيكل ايب رم ناك ىذلا

 ةطساوب اضيأ بصنملا كلذ بلطي « ىثوك ال دمحأ نيدلا سمش » ناكو

 -ىانمسلا نيدلا فرش ةطاسوب  نيددلا ردص عاطتسا دقو . ءارمألا نم عمج

 غلاب عيتلا ىضري ناكو «هل ايماح هلمجيو « هبناج ىلإ اقوبقآ ليمتسي نأ
 . تاناموتلا نم

 لصو دق ءادعألا شيج نأ ديفت مورلا 5 ءابنألا تلصو كلذ ءانثأ ىفو

 هجوت بجر رهش ىفو . مورلا ةعلق رصاح دق فرشألا كاملا نأو ؛ ماشلا نم

 ىجام»و «ىجاتقألا ىادقوب» و «راجاغط» و « روميت وكنمنب لوغأو حيات »



 ياس

 ريمألا هجوت نابعشر هش ىفو . ءادعألا ءالؤهىلع ءاضقلل زهج شيج عم «قانيإ
 قيرط نع مورلا ةعلق ىلإ « هحارق »و © اقون روميت » ريمألاو « ىاكوس 0

 رخاوأ ىف مورلا ةعلق ىلع ىلوتسا فرشألا كلما نكلو . شيجرأو طالخأ

 ,نم سارح ىلإ ةعلقلا لسو « ضعبلا رمأو « اهناكسس ضعب لتقو ء ءبجر
 . داع مث هلبق

 ىحاون نم غاتالأ نم هتدوع ءانثأ نونا ناغولوب نم وناسي جوزت دقو

 نم 1. ءاثالثلا موي ىفو . 1؟9؟/541 ةنس نابعش رهش ىف كلذ ناكو ء ناتلا

 « وسن » ىف ناك امدنع ءىشلا ضعب وتاخييك ةمص تلتعا ماعلا كلذ نم ناضمر

 ىلع فرشي ناكف « لاضع ضرم ىلإ رمألا هب ىدأو « زيربت لامعأ نم
 ىف دوهجلا الذب دقو . ةلودلا صو ةلودلا بيير ناينارمعنلا نابيبطلا هجالع
 . اموي نيعرأ لالخ ةلماك' هتحص تداع ىتح هئافش ليبس

 بحاص صنم داتسإ رقت 1949/541١ ةنس ةجحلا ىذ نمسداسلا ىفو

 بقلي بطاخم نأ وتايك ةرضح رم سّملاو « نيدلا ردص ىلإ ناويدللا
 ىأ ) « ناهج بطق » هاخأ ىعدي نأو ؛ ( ملاعلا ردص ىأ ) « ناهج ردص »

 بصنم ىلع لصحو؛ « كلملا ماوق » بقلب همع نبا بقلي نأو « ( ملاعلا بطق
 دقق قارعلا ةموكح امأو . زيربت ةموكح هيلإ دنسأ اك . هيخأل ةاضقلا ىضاق

 ش .'كلملا ماوق ىلإ اهب دبع
 « لوافطتانكست » ىفوت 1؟4/+45 ةنس ىلوألا ىدامج نم ثلاثلا ىفو



 سنا رم ذب

 ثلاثلا ىف وتاخيك مدق دقو . ةغارم ىلإ لمحو « نارأ ىف ةيروصنملا ىارسب

 ىف هوك هايس ىلإ ةغارم نم راسو « 1؟98/+87 ةنس ةيناثلا ىدامج نم رشع

 « لوغا ىجيوق » لسر لصو نابعش نم عباسلا قو . بجر نم رشع ىناثلا

 ناسارخ نم مدق رهشلا كلذ نم عساتلا ىفو . قافتالا بلطو ءالولا راهظإل

 مويلا كلذ فداصو « زورون لسرو « لوغا رومتكر وأ لسرو نايون هاشغلتق

 نم رشع عباسلا ىفو . ركب رايد نم « شمقيإب »و مورلا نم نوناخ ةشُئاع ةدوع

 نيذلا ىجاديا ىادالودو لابتجتوقو روميت وكنم نب لوغا ىارك داع نابعش

 ىوتاخيك لزن نابعش رخاوأ ىفو . ناسارخ دتج دادمإل اوبهذ دق اوناك

 رشع ىلاثلا قو « ىجر كلا نوداص نب اقوبغلتق مدعأ ثيح 4 ركسشا 2

 «رشع مساتلا ىف « دورتشه » ىلإ مل ناجوأ » ىلإ وناخيك لحر ناضمر نم

 . ءاتشلا لوغملا ىضق ثيح 6« نارا » ادصاق « هغارم » وحن اهنم جرخو

 . « ىريي » ريمألا دلو ١١5.4 ج59 ةنس لوألا عيب د نم سمالعا ىفو

 ريمألا مهمدقم ناكو « انقوت لبق نم لسرلا مدق ىناثلا عيبر نم 58 قو

 ماهأ لوثلا فرش 4 رووان نالدب » و « دالوي » لان دقو . « ىاطنيلاق »

 اوديعأف ء عون لك نم ىتش تاسمتلم مردقتلو« قافولاو حلصلا بلطل ةرضحلا

 . ميركسسلاو زازعإلا رهاظم لكب

 « « رك » رهن فافض ىلع ةريك ةنيدم وتاخيك ديش ىداقج نم ىاثلا فو
 . « راوسليب » ىف دنجلا ضرعتساو « تشل نمعجر مث . « غيلاب غلتق » اهامسو



 ما

 .ىأرلا لوفلا لدابت اكعد ةنس ةيناثلا ىدامج لئاوأ ىفو

 ىارك قوت بجر نم عباسلا فو . «واج » ةلمعلا قاروأ عبط و

 ىلإ لصو « روكذلا بحجر نم رشع سداسلا ىفو . روميت وكنم نب لوغا

 . لوقلا ىف هل ظاغأو وناخسبك هبتامف « « ودياب » ريمألا 6 غاتالأ » ىف ةرضحلا

 . « ىجاكيإ نيجفاروب  ةعافشب ةدوعلاب هل نذأ نابعش نم رشع سماخنا ىفو
 . ىروشلا سلجم اودقع ثيح « « غانالأ » لوغلا غلب ناضمر نم عباسلا ىفو

 . عامجالا دقع طرقتا رهشلا كلذ نم ؟١ سيما موب ىفو

 ةياكح

 ترهظ ىتلا تابارطضالاو « موئشما والا عضو

 هببسإ دالبلا ىف

 ,ىتلا« واجلا 3 ةلمع نع انايحأ نوثدحتي ءاسمألا ضعب و نيدلا ردص ناك

 لئاسو ىف نوركسفيو نوثحابتي اوناكو « ( نيصلا ) اطحلا دالب ىف ةحئار تناك

 «وتاخييك ةرضح ىلع ةلأسما هذه اوضرع مث . دالبلا هذه ىف اهوادتو اهدادعإ

 نإ » : الئاق باجأت . ككناكنيج دالوب نم كلذ ةقيقح نع رسفتساف

 اطملا دالب عيمج ىف هب لماعتي « كلا مئاخي موتخم ساطرق .نع ةرابعواجلا

 قتلا  كلابسلا «  شلابلا » ىبف ةيدقنلا مهتلمع امأو . مهاردلا نم الدب

 . ةرماعلا ةنازرخلا ىلإ لصت



 سس خا

 دح ىلإ ريثكلا ببي ناكو « ديعب دح ىلإ ايخس اكلم وناخيك ناكاملو

 .رمألا اذه نسحتسا دقف « هيفكست نكست ل ملاعلا لاومأ نإ ثيحب ؛ طارفإلا

 اودتها دق نورخآلا نكي مل « دالبلا ىف ائيش ركستبي نأ دي رينيدلا ردص ناكو.

 نأ ديب « ليبسلا اذه ىف ةريبكلا دوهجلا لذبي تاك نأ ورغ الف . هيلإ

 نوكي فوس واجيلا نأ نّيب « ءارسألا لقعأ ناك ىذلا « نايون روتكيش »

 لاوحأ ل التشاو « كللملا ةعمس ءوس ىلإ ىدؤي نأ دبالو . دالبلا بارخ ىف اببس

 . دنجلاو ةيعرلا

 بهذلا بح نايون'روتكيش نإ » : وتاخيكل لاق نيدلا ردص نكلو

 رمألا ردصف . « واجيلاب لماعتلا ةطخ داسفإ ىلع لمعي وف كلذلو « مح اح

 4 اقوبق ٠ 2 راس نابعش نم 7 ةمجلا موي ىو . روفلا ىلع « واجلا » دادعإب

 لمعلل زي ربت ةيحان ىلإ 6« قانيإ ىجامت 2و « نيدلا ردص »و « راجانط »و

 « موسرملا اونلب آو« ناضنز ند: رشط منا ى اهوغلبف « واجلا حيورت ىلع

 . واجلا ةلمع نم اريثك اودعأو

 ةنيدم ىف واجسلا اورهظأ 1؟54 /دو# ةنس لاوش نم 15 تبسلا موي فو

 ىف هب لماعتي ال نم لك لتقب ىضقت رماوألا تناكو . ابيف هوجورو زيربت
 مل مهنكل . فيسلا ةيشخ أدحاو اعوبسأ هب نولماعتي سانلا راصق . لاخلا

 زي ربت ناكس ظعم رطضا دقو . واجلا اذه لباقم ىف ائيش ادحأ نوطعي اونوكي
 دعب مل ثيحب « قاوسألا نم ةيذغألاو ةشقألا اوفخأو « مهدلب نع ليحرلا ىلإ



 - ا ظماخاد

 . هكاوفلا لوانتل قئادحلا ىلإ نوأجلي سانلا ذخأو ء طق ءىش دجوي

 , ناكسلاب جوم تناك ىتلا ةنيدملا كلت امام سانلا نم تلخ اذكهو

 عطقتاو « ةقزألاو عراوشلا ىف هوفداص نم لكن وبلسي شاب وألاو دونرلا ذخأو
 نيكسم لصح اذإفءقرطلا قرتفم ىف نونكي دونرلا ناكو . اهملإ لفاوقلا دورو

 ل ل لالغلا نم راطنق ىلع
 مهملإ اهميلست نع منتما اذإو « هنم اهنوبصتغي اوناك مهنإف « هراد ىلإ اهلمحب

 000 اذه ابنمث لستو « ءايشألا 75_22 نولوقي اوناك

 . « اهتيرتشا نبأ نمانل

 مفك أ نيكاسلا عفرو «ةنحلا هذهل اوضرعت دق سانلانإف لوقلا ىراصقو

 تيناوملا ىأرف « قاوسألا ىف لوجتي وتاخيك ناك موب تاذو . ءاعدلاب

 فرش زيربق معز ىفوت » : نيدلا ردص باجأف . ببسلا نع لأسف « ةقلغم

 .«مهئاظع ءازعل « قوسلا اوكرتي نأ زي ردت لهأ داتعا دقو . ىشوك اللا نيدلا ش

 حمسي كل نيدلا بطق ىلع ةفينع ةروث دجسملا ىف سانلا راث ةعمج موي ىفو

 « بهذلاب ةقزألا ىف ةممطألا تومي اوذخأو « داتعلاك لماعتلاب م

 قئاثولاو تالماعملا تفقوتو « اضيأ ببسلا اذمل سانلا نم اعمج اولتتف

 . ايئابن افقوتت

 : لاقو نيدلا ردص سرف نانعب قوسلا ىفريقف لجر ذخأ موي تاذو

 «ملاعلا تألم دق قرتخلا دبكلا ةحئار نإ د

 « كقنأ تسئيف ابش(ملانإ



 - معلم

 انامرف  ةرصبلا بارخ دعب  نبدلا ردص ردصتسا مالكلا اذه ريثأتبف

 « ببسلا اذهل سانلا أرجتف « دوقتلاب ةمعطألا ءارش حيبي عابتألا عم قافتالاب

 ناك نم زيربت ةنيدم ىلإ داع ةليسولا كلتب و . ةينالع دوقتلاب نواماعتي اوذخأو

 . ةزبجو ةرتف ىف ىرخأ ةرم ترمعو اهرجه دق

 حارتساو ءهب لماعتلا كرت « ةجيتن ىلإ دؤي مل « واجلا » نأ رمألا ةبقاعو

 ٠ بعاتملا كلت نم سانلا

 رهش قفاوملا 1؟؟#4*/4 ةنس ةدمقلا ىذ نم ىناثلا ةعملا موي ىفو
 5” فه

 . ناوجخم ىحاون ىف « ىجرابنا » ريمألا ىفوت . . ةنس 6 وسقوت )

 ةياكح

 , ولاقت داومأ فاللتخاو 2 دادغل ف ودي نايصع

 هرمأ ةبقاعو « هيلع مهضعب دركو

 ىلإ داعو « « ىجاكيا نيجقاروب » ةعافشب «ودياب » ريمألا امن نأ دعب

 حتيرصتلاب ءارمألا هئالمز ىلإ وتاخيك نم هل ثدحام اككش « ميدقلا هميم

 كاجيج » و « ىجوغراي وجادوت » ءارمألا هبناج ىلإ لامْساو « حييفتلاو

 )١( لصألا ىف اذكه .



 7-05 امله

 دنع « نايوث روقو دنه نب رومتليا »و «اكآ نوغرأ نب ىزكل »و 6« ناكروك

 قفتا دقو . وتايك ىلع جورللا ىف هعم نودحتي مهلعجو ؛ دادغب ىلإ مهباهذ
 . اهلامعو دادنب باَّجك نم ناك ىذلا ىنادرجتسدلا نيدلا لامج مهعم

 باودلاو ةحلسألا نم دونجلاو ءارمألا مزليو همزايام دعي وتاخيك ذخأ

 دمت » اواتقف « دادغب ىلإ لسرلا وديإب لسرأ مث . كلذ ريغو نؤللو تادعلاو
 قش اذكهو . وتاخيك لبق نم ةنيدلا هذه ةنحش ناك ىذلا « ىجروكس

 ىاقبرغ » فقو الو . داسفلاو ةنتفلاب اوردابو « ةعاطلا اصع هعابتأو وديأب

 ءودياب درمت هغلبي وتاخيك ىلإ الوسر لسرأ « لاوحألا كلت ىلع « ناكروك

 ءارمألا ركم نم هسفن ظفحم نأب هاصوأو « هعم نيروك ذملا ءارعألا قاقتاو

 هعيشاحنم م نيذلاىادغوبو ىاديجلياو لاكوتو لابقجتوقو ىجاديا ىادالود

 . ودياب عم نوقفتم مهنكل

 ءارمألا ىلع ضبقو ؛ نأشلا اذه ىف اقوبفآ ريمألا عم وناخييك رواشتف

 ءامثتساب كلذو « اونجس ثيحزيربت ىلإ اولسرأ مث اوديقو « نيروك ذلا

 كرم لسرلب اوثعب دقو . ناتسج رك ةيحان ىف ابئاغ ناكىذلا « لاكوت »

 . هلسري مث « ودياب » ىلع ضبقيل ركب رايدب « اقوبياب » ىلإ نارا ىتشم
 هبازلا ربع لحاس ىلع اودهاش « 0 2 دودح لسراا غلب الو

 اوءاجو « كانه نم لسرلا دامف ءودياب لسر هب ريسب اديقم « اقوبياب ) ؛
 . اقوبيابل ثدحام ليصافت هيلع اوضرعو «ونايك ىلإ ةعرس ىصقأب



 رولا قفاولا ١مةهاذه4 ةنس ىلاثلا عيب ر نم ؟8 سيخلا موي ىفو

 لقاعم ىلإ راجانطو اقوبقآ نيريمألا لسرأ 27. . . ةنس « ىدتكيا »

 . جورخنا ىلع هثحب ودياب ىلإ ةيرس ةلاسرب ثعب دق راجاعط ناكو « «ودياب »

 عم هئيدح لالخ اقوبق 1 لاق ء «وتاغج » رهن ”ىطاش ناربمألا ناذه غلب الو

 نكي لو ٠ « ؟لمعتس لم ىأ لمت الأ . ةيهادو كنحم لجر كنإ » : راجافط

 نأ نظ مالكلا اذه راجانط عمس املف . ودياب ىلإ راجافط ةلاسرب مع اقوبقآ

 راصف « ثيدحلا اذه قرطي ببسلا اذهل وهو « درارسأ ىلع فقو دق اقوبق؟

 - هجوتو ,ةببتكلا ءارمأ عم قفتا ليللا فصتنم ىفو . بقرتي افئاخ

 ٠ ىدياب ىلإ

 وتاخييك ةرضح ىلإ مدقو « ةميزملا هتقمل ثدحام اقوبقآ دهاش اماف

 «رمألا اذه نم وتاخيإكر يحتف . هتصاخ نم سراف ةثاهلث عم « سهأ ) دودحم

 سيل » : هتيشاح نم قجلا دارفألا ضعب هل لاق . مورلا لإني نأ ةازأو

 انذونجل نأ نيح ىلع « هنم رارفلا مث ودعلل شرعلاو جالا كرت ةحلصملا نم

 وتاخيك داعم . «ءادعألا بري ريسنو « عمتجنلف . دالبلا هذهميمج ىف نوطبارم

 . راوسليب ىلإ ىلاتلا مويلا ىف مدقو « نارا ىلإ كلانه نم

 ذنم وتاخيك ةصاخ نم ناك ىذلا « وقوب نب نسح » ريمألا امأ

 .ودياي ىلإ هجوتو « هباحأ عم ةليل تاذ فصتنم ىف بره دقف « ةلوفطلا

 ارفو نجسلا نم اجرخ « زيربتب ىادالودو لابقجتوق ربخلا اذه غلب امدنعو

 . لصألا ىف اذكه (؟)



 للراس

 اوقلطأو « ىرخأ ةفاط عم قاجابو نيجن ريأ ريمألا قفتا دقو ٠ نيب راه

 . هيبأ ىلإ هولمحو « انوجسم ناك ىذلا ودياب نب قاجبق حارس
 قاتيات نيب برحلا تراد ىلوألا ىدامج نم سداسلا سينا موي ىفو

 ربص اجارقو لوغا قامثاب نيبو ء نادمه ىحاون ىف هجلي رغوطو

 ريسي لاكوت ناكو . « قاتيات » فيلح رصنلا ناكف « دمحأ ناطلسلا

 لوقينينوجسلا ءارمألا ىدل زيربت ىلإ الوسر لسرأف « ناتسج رك نم شيم
 براحأل « رادإيا » ريمألا دادمإل زهخ شخ نارأ دصقأ قنإ » : مل

 . « اع رس ىلإ اومضنت نأ يلع ىتبنيف «وتاخيك

 اوراصو « رك رهن فافض ىلع لاكوتب اوقْو « روفلا ىلع ءالؤه بهذف

 ىف تناك تلا «ميراب » ةبدتك تفرع اريخأو . وتاخيك نع نوثحبي اعيمج

 ءارم الل هوماسو « هيلع اوضبقو « اهدونج بهذف . وتاخيك ناكم راوسليي
 ةنس ىلوألا ىداج نم 5 سيخلا موي ىف كلذو « هيلع اوضقف نيرثاثلا

 اومدعأ كلذك 29... ةمس 6 متوجوا » نما/ قفاوملا امنه د

 اوناك نيذلا 6« قوب تيا »و « لغوأ تيا 2و « قانيا ىحامت ١ هعم

 - هيلإ نيب رقم

 هبيدأتو ودياب باوحتسا ءانثأ ناكىذلا 6« ىلوق تيا » لقتعا دقو

 اماف . هل ىءارتي اك هنم صتقي ىكل ودياب ىلإ قيسو « لمعلا اذه رشابي

 )١( لصألا ىف اذكه .



 د لال

 نم رمأب ناكف رصتلا كلذ ىلع همادقإ نإ » : ودياب لاق كاته ىلإ لصو

 يتلا لأ دقو... ةنانيعس لق ماو « هتذخاؤم نكمي الف « ناطلسلا

 « نازاغ » براحم ناك امدتعو .( امبحارس قلطأ مث ) وجماطو اقوبقآ ىلع

 . التقو ىرخأ ةرمالقتعا دورتشه نم برقلاب « ودياب »

 دفوأ 1؟ةةادك4 ةنس ىلوألا ىدامج نم 5 ءاعبرألا موي فو

 هغالب لل « نازاغ ىلإ وتاغجو هركوك ىربن قتام نم ناضمرريمألا ءارمألا

 « ةعرس ىصقأب رضحب ىكل ودياب ىلإ الوسر اولسرأو « وناخيك ل تقم ةثداح

 ٠ ٠ شرعلا ىلع ساحيو

 ةفئاط لتقو « اديدش احرف حرفو جبتيا « ربخلا كلذ ودياب مم الف

 حرش ىتأي فوسو . دالبلا هذه ىلإ هجوت مث ٠ هنوداعي اوناك نيذلا ءارمألا

 لع مذاشلاو كانت هللا نإ نا كذاغ خيرات ىف هللوحأ عيج

 . مالسلا لهأ



 تلاثلا ىسقلا

 ناخو اخيك خي ران نم

 محلاو اب رمأو « اهررق ىلا ماكحألاو « ةديجلا هقالخأو هريس ق

 « نيقباسلا نيمسقلا ىف لخدي ملام اهب هوفت ىتلا ةنسحتسملا لاثمألاو

 . صخش لك نم تدلعو

 اهيزتاووزققرو للان





 باكا تاعوّضوم

 5 د

 خلا
 مك -» ناخزيكتج نيناخ ىولوتنب ناخوك الوهنب ناجاقابآ

 م : ناخاقابآ خيرات قه لوألا مسقلا

 0 هت ركتو

 0 هتاجوز ءاعسأ نايب
 7 هراهصأو هتاثيو هئانبأ ركذ

 4 هراهصأو هتانيو هئانبأ لودج

 2 : ناخأقاب ١ خيرات نم ىلاعلا مسقلا

 . ةيناكنا شرع ىلع هسولج
 ١١ كلما نوئش هرييدتو دالبلا لاصم ناخاقابآ ظنت ةصق

 ١١ امهتعزهو اهراسكتأو ىاكربوىاقونل ناخاقابآ برح ةصق
 قوق لوصوو «٠ ناخاقاب ا ىلإ كي دوعسم "و ةباكح

 ِ . ناخوك الوه ةريشعو نوتاخ
 هتب راحنو « ناسا رخ ىلإ رهلا ءاروام دالب نم قارب ”ىحم ةصق
 14 همازبناو هراسكتاو ناخاقابآ شيح

 قرفتو « رهنلا هروبعو هتمزه دعب قارب لاوحأ ةياكح
 5 هىمأ ةبقاعو هدونجو هعابتأ



 تروا

 « اروصنم ارفظم قارب برح نم ناخاقايأ ةدوع ةياكح

 ؛ ةيناختأ ميسارللو علخلاب نآاقلا ندل نم لسرلا لوصوو

 ةيناث ةرم شرعلا ىلع هسواجو

 شيجلا فحزو « ناخاق يآ ىلإ « كب قآ» مودق ةياكح

 زيربت ةنيدمب لازاز ثودحو « كلذ ةبقاعو ىراخ ريمدتل

 ىلإ ناخاقابآ هجوتو « مورلا دالب ىلإ رادقدتبلا رجم ةياكح

 ضعب داهشتساو « مورلا لهأ ىلع هبضغو « ةيحانلا كت

 ىلإ نيدلا سمش ناويدلا بحاص باهذو « مورلا ءارمأ

 ةبجلا كلت

 هتافووهنجسو دالبلا هذه ىلإ تركأ نيدلا سمث مودق ةياكح

 درت ءادتباو « دور هاش عضوم ىف ناخاقابآ ديص ةياكح

 ىحاوتلا كلت ناكس

 امهبجنو نامركو سراف ىلإ نييردوكتلا شيج 'ىجم ةياكح

 ءارمأ عوضخو « ناسارخ وحن ناخاقابآ هجوت ةياكح

 ناتسجس ىلإ نوغرأ ريمألا باهذو « ةنوارقلا

 ا تاياشولا رييدتب ىدزيلا كلمل دم مايق ةياكح

 هيخأو نيدلا سمث بحاصلا لاوحأ رابدإو « ناخافاب[

 نيدلا ءالع

6 

 هم

 الآ

7 

 فو



 وسد

 هوميتوكتمريمألا كابتشاو ءماشلا ىلإ ناخاقابآ هجوت ةياكح
 مك دادغب ىلإ كلملا ةدوعو « نيبرصلل عم

 معه دادنب نم هتدوع دعب ناذمه ةنيدع ناخاقابآ ةافو ةياكح

 م :ناخاقابا يررانت نم ثلاثلا مسقلا

 رداونلاو « املاق تلا ةنسحتسملا محلاو « هقالخأو هتافص

 44 هدهع ىف اهعوقو قفتا ىتلا ثداوحلاو

 خيرات
 ناخزيكتج نب ناخ ىولوت نب ناخوك الوه نب رادوكت

 هسواج دعب دمسأ ناطلسلاب ىمس ىذلا

 نييشكناب شرعلا ىلع

 م هئانبأو هتاجوز ءامسأ حرشو ءهبسن ركذ

 م هراهصأو هتانب ءامسأ ركذ

 : دمحأ ناطلسلا خيرات نم ىناثلا مدقلا

 5 شرعلا ىلع هسواح

 هسواح دعب دهحأ ىلإ نوغرأ ريمألا لوصو ةبصق
 ببسو «

 ( خيراوتلا مماج_ ) ١١



 هاد

 ةحّفص

 نيدلا ءالع ةجاوملا لومشو « ىاتروتنق ريمألا كاله

 فى كلملا دم لتقو « فطعلاب كلماطع

 « نوغرأ ريمألاو دمحأ ناطلسلا نيب فالخلا بوشن ةصق

 ىلإ هتدوع مث « دادنب ىلإ ناسارخ نم نوغرأ ريسمو
 5ك . لراسارخ

 دمحأ هجوتو « هكالهو ىاتروةنوق ريمألا ةيضق ةياكح

 1١١  هلاح فعض دعب نوغرأر يمألا راصتناو « ناسا رخ ةيحان ىلإ

 437*؟ : دجأ ناطلسأاأ خيرات نم كالاثلا مسقلا

 تاياكملا ضعبو (؛ هتاداعو هموسرو هتالخأو هريس رك ذ

 15 هدهع ىف تعقو ىتلا ثادوحلاو رداونلاو « هيلإ ةبوسنلا

 خيرات
 ناخ ىولوت نب ناخوك الوه نب ناخاقانا نب ناخ نوغرأ

 1 ناخزيكتج نبا

 نا : ناخ نوغرأ خيرات نم لوألا مسقلا

 15 هتاجوز ءامسأ نايبو « هبسن ركذ

 1 هراهصأو هتانبو هئانبأ ركذ



 _ عهود

 الم : ناخ نوغرأ خيرات نم ىناثلا مسقلا

 له شرعلا ىلع هسواج
 ١7 دالبلا لاصم ةرادإل نوغرأ اهب رمأ ىتلا ماكحألا ةياكح

 هتماقإ و « دمحأ لتقم دعب نبدلا سمث بحاصلا لاح ةياكح

 هداهشتسا مةيانعلاب هلوعشو«ن روغرأ ىلإ همودقو « قارعلا ىف

 لكردل نم لسرلا ةيقب و « ككناسكتيج دالوب لوصو ةصق

 مثراضحإو « كانه نم ايقودروا ىجتو «نآ اق ىاليبوق

 ىلع ةيناثلا ةرملل هسولجو « نوغرأ ةيناخ صوصخم موسرلا

 . كللأ ريرس

 ةافوو « راكه لبج دارك أ ةبراحل شيلا ريسم ةياكح

 : نوراه هحاوملا ةيضقو 2 نوتاخ ناغلب

 ةلودلا دعس ةرهش ءادتبا ةياكح

 ممراصتناو هل نيدساملا ءارصألا ديكو ءاقوب لاوحأ ةياكح

 . هلتق مث هيلع

 نيذلا ءاسسألا سيحو ؛ هكالهو باكشوج لاوحأ ةياكح

 زورو ديبأتب اومهما دق اوناك

 « ىئانمسلا نيدلا لالج كلم موحرملا داهشتسا ةياكح

 ببسلا كلذل ةلودلا دعس نأش عافتراو

1١14 

 نوكت

 1ع



 ولا
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 لوصوو ؛ نارا ىتشم ةيحان ىلإ ناخ نوغرأ هوت ةياكح

 6 مهعزهو دنيرد ةيحان نم ءادعألا

 ةنيدم دييشتو « ناسارخ شيج دادمإل راجانط يسم ةءاكح

 16 زب ربت ماش مضوع ةينوغرألا

 ةراشإب قيئزلاو تيربكلا ءاود نا نوغرأ لوانت ةصق

 « مهتقيرط بسح اموب نيمبرأ هفاكستعاو « لوغلا ةنبك

 ١ هم . هصرم ءليو

 ببسب ءارسألا بارطضاو نوغرأ ىلع ضرلا دادتشا ةباكح

 1 . ءارمألا ضعب و ةلودلا دعس لتقو ؛ كلذ

 كك . هتافوو « ناخ نوغرأ ضرم ةياكح

 ملاوحأ فصوو «نوغرأ ةافو دعب ءارمألا فالتخا ةياكح

 يّ تقولا كلذ ىف

 3 : ناخ توغرأ خيرات نم ثلاثلا مسقلا

 هكحو هلاثمأو « ةميكملا هنالكو « ةديجلا هقالخأو هريس

 ثداوحلاو تاياكحلاو « اهب سمأو اهلاق ىتلا ةنسحتسملا

 ا هدهع ىف تعقو ىلا



2 

 خيبات
 ناخ ىولوت نب ناخوك الوه نب ناخاقانآ نب ناخ و تاَخيك

 للك 5 ناخ وك نا

 لالا 1 : ناخوتاخيك خيرات نم لوألا مسقلا

 3 هئاسن ءامسأو هبسن نايب

 58 هراهصأو هتانب و هدالوأ رك ذ

 اها الا : ناخوناخيك خيران نم ىاثلا مسقلا

 نفي ةيناحخللا شرع ىلع هسواح

 نتتفلا ةراثإب اوماق دق اوناكن يذلا ءارمألا لاقتعا ةياكح

 ليل . مهنك احمو

 ابئان روتكيش رايتخاو مورلا رايد ىلإ وتاخيك هجوت ةي اكح
 اا . هليق نم اماع

 بصنمو ء ىتاجنزلا نيدلا ردص ىلإ ةرازولا ضي وفت ةياكح

 1 . نيدلا بطق هيخأ ىلإ ةاضقلا ىضاق

 امك هيبسدالبلافتربظ ىتلاتابارطضالاو «واجلا عضوةءاكح

 وتاخيك ءارمأ فالتخاو « دادغب ىف ودياب نايصع ةياكح
 144 هرمأ ةبقاعو هياع مهضعب درمتو



 | را

 : ناخ وتاخيك عيررات نم ثلاثلا مسفلا
 « اهب رمأو اهررق ىتلا ماكحألاو « ةديجلا هقالخأو هريس

  اهلاق ىلا ةتسحتسلا لاثمألاو مكحلاو

 سرابقلا



 صاخشألا ءاممأ -

 ل 0 قف ا ل0 ا (1)

 نك فا 17 0 ل 74 235: نايون ( ىاتيا ) ىلابآ

 :٠١١1٠١ ىجروكشوجأ | 1404154078 45 4
 وه ةا :اقوب وشأ (ريمألا ) قورآ :١54 ( اقوب نبا ) ىجابا

 ١١4114411841١١ عةج | ىرلوت نب ناخوك الوه نب ناخاقابا

 ١18 عل 2 164 ع 1 خل ه « ع « * : ناخ زيكتج نب ناخ

 ءلزأ 2 ىاب ءوك ءفل: قيسأ | !؟ءل و١1 عه عالاك

 ١ةمل( 417/ اهءلالكأ5 ع١ هع!“

 ٠6 موي مم: ( كبقآ) كب قك نم ل ا ل

 موق نم نايون ىاكليا نبا ) اقوبق 1 | مم ىوسك سو عوسع عسسل عرس

 ١15411١ فال عوز : (رالخلا 24245624142+ لو عم

 ١/4 علا ؛ تال عال ها هك عمم عه عا

 اهم المك ادع الم 114 "1 كا تأ كح 2 هك عمم

 ١6 : (ريمألا ) ىجكتيبلا وغل 1 | ٠٠١ ءدح اي ء دك ءته 4

 5« 15: (ىاتفج نيرادياب نبا) وعل 1 | مع ءالح ءام ايس عبس الأ

 - نايون ىانأبا رظنا : نايون ىاتبا | ء مك عيه ءمىع ءمصس ءى'ع

 ١١ه : نوتاخ شبا| ٠١ (2 ١١8 ءةكيفلءعةع



 مدن امله دش

 ١١ : هناورب نيا

 ١ نب نيدللا فرش رظنا : ىزوجلا نبا
 . ىزوملا

 1 هال : ليل ىجاح نيا

 51١ :ريطخ نيا

 هر: هاش خلتق هلبع نبا

 كباتألا ( سراف كياتأ ) ركب وبأ

 ١8 : نيدلا رقم

 ه»/ : حارجلا زملا وبأ

 نب نايون نوماريش نب تاكوبأ

 ل1" 631٠١6 : .لروغامروج

 ١م عء لكك

 :٠١7 (ديزباب ) ديزي وبأ
 دمخم نيدلا سمش نبا ) كباتأ

 ١١ : ( ىيوجلا

 ١؟م.1 :(ناخوك الوه نبا) ىاجا

 : (ىاتغح نب ىروب نبا) لوغا دجأ

 ه8 ياماعل ا ةمىعدذك

 نب ناخوك الوه نب رادوكت ) دهحأ

 « 15 : (ناخ زيكتجٍنب ناخىولوت

 5 قلك قايل ( محيرلال ملك

 5١ ١١١ ١عذق ( تالت عت

 السما نا ل ا ا ا

 للا كلل ل لا

 اليف 6 ل ل

 افلا ا تل ااا

 1515215521155 2 ١ 58 ا

 اما

 34 : ( ناخ وتاخيكةنبا ) غلتقارأ

 1١ : (زورون ريمألا نبا) اقوي ودرأ

 ايقودروأ رظنا : ايقودرأ

 مرا (دجأ ناطلسلا ننا) ىجئالس ذأ

 ١1٠١ ومب : (ريمألا ) اق نوغرأ

 ا ل ا ا

 المل ١ "*عللأ ءكأل ؛ع#“

 امم 1

 وك الوه نب ناخاقاب 1نب ناخ نوغرأ

 مارا اي ماب ١ ناخ

 41 1 5515 +315٠ ع لالا

 1١14 56( 2ةذمليةذاليذك قع



 د 5ءوادل

 ا١؟١٠ لءمياقخت حق ىو ِ لي ل ا ل

 ع

 وك الوحل رغصألا خألا ) "ب غدأ ال و ت1 و

 15 : (ناخ ١ك هع عول

 ١ا/ : ناقيرا | ١!؟؟ ١١+ لزةءعكاطاه يطأ

 ١58 : لقوت كاشا | 1١١ 1 5ةعاكم ء19/ ءلع
0 

 5 0 ل ا ل 0
 : ريالجلا موق نم (ىلغوت) ىلقوتكشا
 ا"هعلمم ا .١252151418

 هجاوملا نبا ( هجاومللا ) نيدلا ليصأ

 ل : ىسوطلا نيدلا ريصن

 : ( كللا ) ىتيوزقلا نيدلا راختفا
 "ع1

 5١؟ : ( انالوم ) نيدلا لضفأ

 1١4 2 ه5 : (ريمألا ) نايون ودالإ

 ١354 5١ه(, ذوو ىلعس

 ١٠ ه؟ء ١ هل ع4 ل تءءل ول

 ١ هرك ع 1 هزل ا١ةلك1ةهةعامج

 اكك 4 ل55: 1١5 علت عام

 افلا

 ىلكسليا نبا - ( ىوتقرا )ودقرا
 _ ا الث« 55 : نابون

 1/٠١ : ( ناخ و تاخيك نا) كنرفالأ ا را

 ١١ : (نايون ) اق وجاتلا | . معليا وك نأ نا نوما

 ١١5 : ىجيكتيبلا ىوجاتلا اكهعلأة علا غلط * عدم

 ١١١ 5: ىجاكيأ ىاتلا ههنيوقرأ ةعوز ) ىجاكيا' هكا

 وتياجلوأ رظنا ( ناطلسلا ) وتياجلأ 1١6 : ( ناخ

 اها : ىلا :(دمحأناطلسلاة جوز ) نوناخ عمرا



 مسلس

 ! :نورالاق نيدلا كيس رظطا © قلألا
 ( ىتلألاب فورعملا ناطلسلا

 قائيلع رظنا : قانيلا

 1؟5 : ( كللا ) ىتيوزقلا نيدلا مامإ

 بحاص ةلودلا دعس وخأ ) ةلودلا نيمأ

 6١؟ : ( ناويدلا

 ١ ه5. : هجاولعا (بيبطلا) ةلودلا نيمأ

 وكتم نبا ( لجنلا ريمألا ) ىجراهنا
 اا ناخوك الوه نب روميت

 ا١امملع علال« كيا م عك

 : ( نايون ىاتابا نبا ) تاموا

 لك

 (ريمألا) ناجوأ : ١6 + ١/١147

 رواجوأ : ١

 ١١؟ : ىجشوقلا روميتروا

 اقوب ودرا رظنا : اقوب ودروأ

 وجع محى وأ “لع ىلع : ايقودروأ

 ل ا ل اع

 لم ا ال

 « ىنغروا « وتغرا ) نايون وتغروا

 نبا ( وتوقروا ؛وتقرا « نونغرا
 برم ع9 : نايون ىاكليا

 . نايون وتغروا رظنا :وتقروا

 18.٠ (روميتكروا ) لوغا رومتكروا
 اإل4 ءقال» ء لك : نوتاخ كوروأ

 لوغا روميتكروا رظنا : روميتكروا

 موق نم هجوراس ةنبا ) نوتاخ كوروا

 نمو « ناخنوغرا ةجوز (تيارك
 « مه : ناخوثاخيك ة جوز هدعب

0 

 ؟١ : (ناخ زيكتج نبا) نآ اق ىاتكوا
 ١/١ : ( ناخوتاخيك ةنبا ) خلت الوا
 ٠١5 :روميت الوا

 شيمزوتلبا رظنا : نوناخ شيمزوتلوا
 ا

 7+ : ( هاش كرابم نيا ) اتوب ىاجلوا
 ٠١٠ : (ناخ نوغرأ ةنبا) رومتياجلوا
 نوغرأ نب ( ناطلسلا ) وتياجلوا

 اذ. عراه : ناخ

 وك الوه تاجوز نم )نوتاخ ىاجلوا



 م

 اري ؟غ ىك : تيارك | 714 , ه : ( تاريكلا ناخ
 ةعوزو شيلي هسا ) نيا 6564145 لدك كلك
 ؟/.:تالروأ موق نم(ناخيوناخيك ١م

 ١س : ىلقوت كشيإ :شيمالوس تنب ( ىلجلوأ ) ىاتجلوأ
 تنب ملتقاوي جوز ) شعافلبإ نفذ

 ى: (ناخاقابآ | ١؟5 : ( ناخ نوغرأ ةنبا ) ىاتجلوأ
 8١ه:(نايون روق ودنه نبا) رومتليإ ري: ناخلقإبآ ةنبا ( ىاتلوأ ) ىاتيملوأ
 روميتناتت ةنبا نوتاخ شيمزوتلبإ ىاتروغيا رظنا : نازاغ ىاتروغي وأ

 ةجوز) تاروقنقلاموق نم ناكروك نازاغ
 ام : ( ناخوتانيك ب : ىجأيإ
 ىاديجليإ رظنا ) ىجشوقلا ىاتيجليإ | : ( فان وخأ ) ىجكتتيلا ىجايإ

 ( ىجشوقلا 0

 ,و# ا/ : ىجشوتلا ىاديحليإ دب : لغوأ تيإ
 ام املا : قوب تنإ

 نب ىاجأ نب (  ردلبإ ) رادلبإ ١مل : ىلوق تيإ
 ادد : ناخوك الوه 4١م1 : ىجشوقلا شمتيإ

 ام :ناحوتاشيك ةنبا-(خاتفليإ)غلتغليإ ١٠؟«ةح : لوافتت ىضل
 مهام : ( ناخلقابآ ةنبا ) غاتقليإ | :107١ ( ناخ وتاخيك نبا ) هاشنارنإ
 ناطلسلاة وزو وشنيك ةنبا ) خلتق لزإ | ١ :(ناخ وناتنيك ) ىجرودنيجدبا
 مه: (دمسأ | موق نم ( هجوراس نبا ) نيجيريا



 تاو ع دع

 :(ناخوك الوه نب ىاقرط نبا)ودياب | « نايوناكليإ ) نايون ىكليإ
 هلك لإ ؟خيقك لخخا !ه,315 1٠١ : ( نايوناك البإ

 ءلممءل مك لضلءالال؟كلته ١ا/ء < 4

 اح ماا اك 1١١6 : كحعإ

 ١4 : ( نابفصإ ةنحش ) ودياب ٠١61١4 : رداهب نيجكإ
 لب : ىجروكش وديان رداهي نيحكعإ رظنا:نايون نيحكمإ

 (ديزي ابأ رظنا ) : ديزباب ب
 ١7/6 ١ : ( ىنيوزقلا )اباب

 «(1841ا/ء16 : ( ىلتغح نبا ) قارب
 . بوقعي ىباي رظنا : ( خيشلا ) ىباب

 ١ ١ا/ى قل : بوقعي ىلاب
 0 ل ا

 لا نا لل اك اا اك
 ١6 : وتاب

 عاق ع را احل ات اخ ها ع مال
 اهب : مرأب

 عقالاة هي 56255525165+ : .عاسم
 ١م7/ : لوغأ قامشاب

 2 ههوهؤ هع مز ءهمععام ا : داز هيلاب

 فا ١ غاليا 48 : ىجكشيبلا نانا

 1415 : ( رجاكرب ) راجاكرب امم : اقوبياب

 ١8 : ( ءاكرب ء اكرب ) ىاكرب | ةيوزو اقآ نيسح ةنبا ) نيكستياب

 ١6١ : ىشخم هلنرب م ( دمحأ ناطلسلا

 ' 4: (ريمألا) شيكب 18٠١ : ىجشوقلا شمتياب

 ١٠ة.0/1 : ( زاريش ةنحش ) ناهلب اهب : قاحتاب



 انما 0# سس

 نم ىجروقلا ىالوكوه نبا ) اقوب ْ نوتاخ ناغلوب رظنا : نوتاخ ناغلب

 ا/” : ( ريالجلا موق 52 : ( قاجبق ةجوز ) ىانب
 سب: كناكنيجوب 5؟ 2 51 : ( نيدلا نكر ) رادقدنبلا

 موق نم ) ناخ نازاغ مداخ او أ 0 تح

 وك: ( توقكنوأ ١51 : ىشخم ديدنب

 21١ هع٠14 :ريمألا  (ى) اقوب | 187:ىئارصنلا مركسلا ونأ ةلودلاءاهب

 0 ل «تا/ 1 : ىنيوحلا دمح نيدلا ءاهس

 1 ام ١1 م/م

 0 ل ف ل نبدلا سم كلما بجاح ) نيدلا ءابم

 ا هه:(ترك

 23465 2 155 2 15" ءلغال الا : ىحوب

 لفي 144: 141١ : ىجاكيإ نيحفاروب

 ىجاتقألا ( ىادفوب ) ىادقوب | روقكنيجنبا  (وغلاروب ) ىنلاروب

 2149411١١ 3ح:( ىجاتخالا ) ا54 411441111٠ :(روشنح)

 اهمءاالط علة ءله١ | 145:ىأب رودتبا(وجاروب)وجروي

 ىادقوب ) ىجاديإ ىادقوب | 5١ه45؟ : ( ىاتلوروب ) ىاتلروب

 ١1 : ( ىجادويإ ١1ا/ : ( نابفصإ ةنحش ) هروب

 + :وقوي 5 : ( ىاتغج نبا ) ىروي

 <, : ىادكوب ىادقوب رظنا : ىادغوب

 27 : رومالوب : 48 : وغوب



 مس اله ياس

 ىلنايقوغرالوب : 1١14

 2417/61 : ىجاكيإ نيجلوب

 5 : ىجاكيإ نيجانلوي

 « نوتاخ ناغولوب ) نوتاَخ ناغلوب

 :(ناخوناخيك ةجوز) نام ركن اطلس

 ْ ا1ا/+ , هال

 ( ويبعا لع تمنع اعز روك ىدهيقاي
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 نيدلا نيممرظنا:(مورلا ةناوري) ةناورب | « ناخاقالا ةجوز  نوتاض ناغلب

 ناخ نوغرألة جوز تراصهدعب نمو

 عع ناخوتاخيكل ةجوز مث

 ل55 115*211 111 فه

 ا

 نفذ 10

 - ( نوتاخ ناغولوي ) نوتاخ ناغلوب

 :(ناخ نوغرأ ةجوزونامتوأ ةنبا

+15 

 14٠ : ( لجنلا ريمألا ) ىريب

 ء”5 : قارب نبا (  لوغأ ) رومتكيب

 1 نذل تر

 شيملكيي رظنا : شيمالكيب
 17١ : ( شيمالكيب ) شيملكيب
 م : ىابرود نب وجارويب

 (ب)
 نيدلا بطق ةئبا  نوتاخ هاشداب

 ام : ( اتقوت لوسر ) دالوب

 ١6١ : (ريمألا ) اقآ دالوب

 1816188 : ككناسكتنيج دالوب

 (تز

 عل : اقأ كيزان

 نب ىروب نب قادق نبا ) لوغأ وقيلات
 « 45 : ( ىاتنح نب ناكوثاوم

 هكا ه؟ عم

 ١7 : ىجاتقالا ىادومات

 1١4« : ( نايوث ىابوق نبا ) قاتيان

 امللءادخعازك

 19/8.( روميت وكسنم نبا) لوغأ ومات



 دل يابس

 . كاجكت رظنا : كحكت 21١ : ( ناخ وك الوه نبا ) نيشيت

 اول اا ا اا
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 ١79 : ( ناهفصإ ةنحش ) ىانبت

 ش . توبون رظنا :'توبت

 :١544 ( اقوب نبا ) روميت ناخرت

 نيدلالالجن اطلسلاة نب |)نوتاخ ناكرت

 ١ : ( ملاصلا كلما ةجوزو

 . شيمزوت رظنا : شيمزت
 نوزبارط كلم ةنبا ) نوتاخ هنيست

 5: ( ناخاقابا ةجوزو

 : ناخاقانا ةنبا (  ىاقوت ) ىانت

 . ىاغط رظنا

 نم ( رادوكت ) دمحأ وخا  ىافت
 ٠١١ : ةعاضرلا

 - (روميتاغت «روميت ىاغط) روميتاغت

 روميتاغط رظنا : ناخوك الوه نبا

 ١48 : انوارق قوانت

 مغ : كحاكت

 ١6٠ عمو: ( كحكت ) كاحكت

 وك الوه نبا - ( ىثكت ) نيثكت
 هال د5 : ناخ

 « 115411 مس : ( لواغطت ) انكت

 ياي ل

 الك عاام

 ناخوك الوه نب دمحأ رظنا : رادوكت

 - (ردوكت ) (اقا ) لوغا رادوكت
 ؟؟ : ىاتفج نب هيب ىجوم نبا
11 

 : (دمحأ ناطلسلا ةجوز )نوتاخ زوكت

 مح ( ده

 اما 1485 11/4 : فانيا ىحامت

 اظل 542118: ناكروكزيككمت

 4 : رداهي قاجيوت

 ٠ نيشبت رظنا : ( نيشبو ) نيسوت

 1ال١41 ها: ( توبت ) توبوت

 ا١لذكاؤز#

 11“ : لوغا راتوت



 دن الة ري سنس

 ١184:1584 : ( ىجوغرايلا ) وجادوت

 ١؟4 : جاكادوت

 ناكروك ىسوم ةنبا ) نوتاخ وك" ادوت
 مهمه : ( دج-أ ناطلسلا ةجوزو

 نودوس نبا  (نادون) رداهب نوادوت

 هيتس ءىك: ( نوداص)

 ناخ نوغرأ ةجوز ) نوناخ ىادوت

 «ا/ع5 ( تاروقنتلا موق نم

 ام ا

 (دمحأ ناطلسلا ةجوز) نوتاخ ىادوت

 الل ا ل

 قاجغوط رظنا : نوتاخ قاجغوت

 نوتاخ

 مب : (ريمألا ) زوغوت

 : ناخاقايا ةنبا ( ىاغت ) ىاقوت

 ىاغط رظنا

 ام: 155ه : ( ى) اتقوت

 ١ههء1م: دترملا ىاتقوت

 قىقيقوت رظنا : نوتاخ ىانقوت

 نوتاخ ٠

 ناجروق نبا ) ىجاديا روميتقوت
 هد: (اق'

 ١مم : ( ريالجلا نم) انوارق قواقوت

 رظنا : ( نايون ىاكليا نبا ) وقوت

 . وغوط

 نوتاخ زوقود رظنا : نوثاخ زوقوت

 وال « ه1 « ه : نوتاخ قيقوت

 ١؟6 : ( ناخ نوغرا زهص ) لاكوت

 ءلتك اة عوكل لكم

 الب ع امه

 ىشخم لاكوت : ٠١7 « ١54

 ىادالود رظنا : ىادالوت

 51 : ناخ زيكتج نب ناخ ىولوت

 ا

 ١4٠ هام :اكسنوت

 ١ ء156 : ( ريمألا ) اقوب روميت

 (ج)

 ىايوج رانا : ىاياج
 ١٠؟ « وةك : (ريمألا ) روقواج



 ا١االكز١١٠ : كيرج

 (:/٠١ ىشخم لاكوتنبا ) رومتكيرج
 الل ناخريكنج نب ىاتنح-

 مك: ( مجنلل ) لالج

 الة. : ىطحللا نيدلا لالج

 #١6 : ىناتسورسلا نيدلا لالح

 ١6٠1845 : ىلنانمسلا نيدلا لالج-

 ١ : ريرط نيدلا لالج-
 ا (ريمألا ) ىاتربالج

 كف ا ا

 هم 45: غ7

 ترك نيدلا سمش لوسر ) نيدلا لامج

 : ( ىيوجلا دمع نيدلا ءابب ىلإ
 كت

 نوراه لامج رظنا : نيدلا لاجح

 امه.167:ىنادزحتسدلا نيدلا لام

 اا ( خيشلا ) ىزاريثلا لاج

 "6:54 : نوراه لامج

 م:( ىجروابلا ىارك نءا ) نادنج

 روقكنيج رظنا : روقنج

 1 : ىشنخم نوالكتج
 نب وغلا نبا ( ىاباج ) ىابوج

 <. عمع : رادياب

 ١" : ناخزيكسج نب ىجوج

 1١١١ : راسق ىحوح

 : نوغامرج - ( نايون ) نوغامروج
 ١م

 نب روةموج نربا ) باكشوج
 م3 غه1 1/91 :(ناخوك الوه

 ءكاؤ ايزل

 ل14 14 1 اللا

 ١م و ك1

 ل85 41١ ؟ىقي ية ىلع : ىثوح

 ني ا تا تا

 :ناخوك الوه نبا-(رقموج) روقموج
 فيلم

 مه : ( دمحأ ناطلسلا ةنبا ) كاجيج
 ( خجراوتلا مماج-4١1)



 مد #ؤءاذس

 -(ناكروك كحيج) ناكر وك كاحيج

 ام زيككنت ديفح لجن

 ١71 :(ناخوتاخيك نبا) دال كنيج

 154 : (روقنج ) روقكنيج
/ 

| 
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 هذ : ردابب ودراج

 ناخكويك نب وقوه نبأ) لوغا تابج

 2٠ 259 276 : ( ىاتكوا نيا

 ةهءيعا/تاا

 وثاغح : ١7

 ال اجل و ةيكيع ب ناخزيكسنج

 اة 1

 17761541( ريمألا) ردابب ناب وج

 (ح)
 ١1هإ/ : ليل ىجاح

 7: (زورون ريمألا وخأ) ني ران ىجاح

 +١١ : بجاحلا نيدلا ماسح

 ١814148 : ىنيوزقلا نيدلا ماسح

 185 :وقوب نبا (ريمألا ) نسح

 ١؟ه:اقوبقآ نبا  (ريمألا ) نيسح

 3 ؟ه:(دحأن اطاسلارهص) اقآ نيسح

 ١١ ؟ 49 : روتوقنح

 ٠١5 : ىادوق ريح

 (خ)
 لوغا ىاطخ رظنا : لوغا ىاتخ

 هنوغرا نبا (  لوقوا ) لوغا ىاطخ

 اك 1 عه : ناخ

 51 :ريطخ

 رظنا : ىسوطلا نيدلا ريصن هجاوملا

 ىسوطلا نيدلا ريصن

 نيدلا سمش ةحوز ) نوتاخ كشوخ

 1؟؟ : (ىنيوجلا

 د(
 ان ناتسج رك كلم  دواد

 15: ( ناخ نوغرا ةنبا ) ىجنالد

 الا :( قارب حبا ) اود

 ١ ةةعدح : ىايرود

 1 ؟:(ىايرود«ىاب رد)ن ايون ىاب رود

 ه : نوتاخ ىجرود

 « زوقود. « زوقوت ) نوتاخ زوقود

 17ه :ناخوك الوهةحوزس(نقود



 د

 114 : (ريمألا ) ناضمر | : ( ىادالوط « ىادالوت ) ىادالود

 نوممش رظنا : ةعلقلا مور ا ل

 (ز) «ىجادوا ىادلود) ىحاديا ىادالود

 دمحم نيدلا سمش نبا ) ايركز | :(راتاتلاموق نمىجاديإىادالوط

 ا5١؟ 2189 : ( ىيوحلا 1544 1504 1 ةخعحل ضبال

 ١/0 : (وكألوعنينومشي نيا)وبئز 111 ها

 : نايون ادان نبا - (ريمأالا ) ىكنز 21٠١95 #28 : ىجوغراي ىادالود

 ١اةهمء١1ة5 #1 لف ل

 هو: ( نيجال نبا ) كريز ىاكليإ نباقوبق ١ ةنبا) نوتاخىدنود

 (س) ةجوزو رياللا نم فايون

 50007 ١/117٠ : ( ناخوتاخيك

 45 : ( ىاتغج نبا ) ناي راس )0

 ٠١ه : ( اق قاجتوس نبا ( ناب راس ادب. ؛ ( بيبطلا ) ةلودلا 5

 :(تيارك ةليبق نم هحي راس ) هجوراس ١5١ : ىجوألا بيير

 لن "٠١ : ( ىضاقلا ) نيدلا "يضر

 نوتاخ قودلس رظنا : نوتاخ قوجلاس :كالملا-( ىني وزقلا ) اباب نيدلا ”ىضر

 7655 : ىلاس القعل؟

 مك : ( دمحأ ناطلسلا ةنبا ) نواياس | نيدلا نكر ناطلسلا ) نيدلا نك

 77 276: وتكحس ١؟4 : ( قوحلسلا

 ةلودلابذبم نيّئاةبهنبا)ةلودلا دعس | رادقدنبلا رظنا : رادقدنبلا نيدلا نكر



 مس 51#

 1١4 ١هذع اسم : ( ىربألا

 2ل5وأا اكهع التف ل

 <« ١هال هع اهم عامج

 اء الكا ءل5و ع طه

 و4: (كللادع ىنأ نبا ) نيدلا دعس

 : ( قوتسلانيدلارغ وخأ ) نيدلادمس
 اك

 ٠١ : نايو روتكس
 ناطلسلا ةنبا ) نوتاخ قوحاس

 مورلا ةقجالس نم نيدلا نكر
 1١4 :( ناخ نوغرأ ةحوزو

 :١1541١556141 ىحاديإ ناطلس

 ا١كا١ 2ل50 15

 غ؟ 04 : نامرك جاحح ناطلس

 ةقحالس رم نيدلا نكر ناطلسلا

 : نيدلا نكر رظنا : مورلا

 ناخ نازاغ رظنا: نازاغ دومت ناطلسلا

 نابت رغامس رظنا : ناب وث راغامس

 ( 41١ : ( نايوثرافاعس ) نايوث رغام
 انف ل

 ىاتوس رظنا : نايون ىاتتس

 4 نودوس

 اكوس : 1١1

 تومشينبا - ( اكوس «هكوس) ىاكوس

 ع 1١5 11٠١ : رك الوه نيا

 اا 4

 :(ناكروك زيككتت نبا) شمالوس

 1ك

 ىاتانوس ىانس ) ناب ىاتوس

 542841١61١ (نايون

 :٠١ (ناكروك ىداش دلاو) قاحنوس

 :٠١ 3١< ( نايون ) اق قاجوس

 < 13١8 ؛ذال اقف عقليركاب

 ١هك ع ه* عزاه

 ىنلألاب فورعملا نووالق نيدلا فيس

 54 (روصنملا كللا )

 1١65 : فسوي نيدلا فيس

 نايون قاجوس رظنا : نايون قاحتويس

 (ش)
 لح (85:( وغو) وقوب نا ىداش
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 .بحاص ) ىنيوجلا دمع نيدلا سمش ٠١١ : ىجاتقا ىداش
 عد < 512161 : (ناويدلا | : (اق أ قاجتوس نبا ) ناكروك ىداش

 ١|ةوؤو ا40ؤ*ءمهيو أ.

 ١١ : ( كلملا ) نيدلا فرش

 كلملا وخأ ) ىنانمسلا نيدلا فرش

 « ١1١ : ( ىلانمسلا نيدلا لالج

 ,/5كقك 2كم + "الاعك5 ع5

 6ع اير اال عاتب عال عار

 ةذالا ةك عذ5 ؛ ةكعاممك ع مللإ

 ا١؟5/ ١ ؟5م8ع١٠1 عةق عقم

 ادي” ب تل
 ع5" علا ا علل 1

 امل" : ىقوك اللا ندلا فرش
 15غ عع - 30 00

 4٠ ( ىضاقلا) نيدلا سمش :١2 ناخرب ىوكش
 5 ةلودلا بحشتم ١ "يأ ةلودلا نر

 1417 :(ةعلقلا مورب فورعملا ) نوعمش ( 5 ١

 ١6 : ( مجنما

 ١؟؟ : (انالوم ) نيدلا سمش
 :١74 ىشوك ال دمحأ نيدلا سمت

 5 : ىجاكيا نيريش | الا ء 18" : وكيزات نيدلا سمش

 ١١؟2 1١541٠١4451 : ىشخم ىشيش نيدلا سمش رظنا : ىنيوجلا نيدلا سمش

 « 56 : نايون ( روتكش ) روتكيش يوما هع

 قال ا ثك غذا قفعويوح ١١ : ىتاكلعلا نيدلا سمت

 : (نوغامروج نبا ) نايون نوماريش

 ناش ل ا

 4« ٠1م5 215 ءللؤ ءللم :"١6 ىتاكلعلا نيسح نيدلا سمت

 ١مم لالة ءءء امك ثرضر 1" : ترك نيدلا سمش

 2 ام ءءء عوامل ا ا لا



 د 1ع

 موق نم ) فتاكروك ىاقرط | (ص)

 < : ( تاروقنقلا #١ : ىجركلا نوداص

 م٠ الةيل 4 : (ريمألا ) اق؟راجافط | هو : (كيدوعسبئان) ناهج ردص

 نال ل هحاوختا نبا (  هحاوملا) نيدلا ردص

 1 تم 4 1 1 :١٠١9 ىموطلا نيدلا ريصن

 لاء الخ 6 51 ؟ 1: ( كلملا ) نيدلا ردص .

 اال الاب ول : (ناهج ردص ) ىتاجتزلا نيدلا ردص

 امك اعلا ع ١م 145 عم

 2145414421435 : (نافوط) نافط ]| ءاردمحج عدل ءىوربو ءرالل

 كم 155415١1452144 امك دمع

 ١ا/ة:(بيبطلا) ىتارصنلاةلودلا ىفص

 : (ىدزيلاكلملادجم دلاو )كلا ىفص

 اكمال اكأ

 اقوب ناغوط رظنا : اقوي ناغط

 نب دف زورون ريمألا ةحوز ) قوحافط

 مهءا/65 : ( ناخاقابآ ةنباو

 ١5 : ىتاتسبقلا نافط 7
 ةنبا (  ىاقوت « ىاغت ) ىانط "1 : نيدلا ءايض

 مم :ناخاقايآ (ط)

 : ( ناخوكالوه نبا ) روميت ىاتط | 1م 5١ه : (وقوب نبا ) وجياط

 طلءءلءفعهألا | م8 :ردابي وجاط

 ا مل ولا ا! : وديلب ىلقرط



 دل م8416 د

 !للغ1 68 : ىجروكش

 م8 : قاحاغوط

 ١5١31 هؤ : نوتاخ قاحغولح

 مه : ( ىداش نبا ) ناغوط

 :(ىجوغرايلا قون نبا ) اتوب ناولح
 م7

 هحليرغط رظظنا : هجليرغولح

 ىاكليإ نبا( ىجكسيبلا ) وغولع

 0 6 : نايوت

 ىادالود رظنا : ىجاديإ ىادالوا

 ىجاديإ
 ىادالود رظنا : ىجوغراي ىادالولح

 ىجوغرأب

 (ظ)

 “#7 : ( دوه نبا ) نيدلا ريبلخ

 (ع)
 ىاكليإنب وغوطقنبا ) نوتاخ ةشئاع

 : ناخوناخيك ةجوز -.( نابون

 اموال وال

 وح وم : ( خيشلا ) نمحرلا دبع |

 ءةا/ ١ ١١ 1

 ه.:هداز ىلع ىلغوأ ىلع ميركلا دبع

 عسي : اق شل دبع

 71 :نييردوكنلاك اح ىحوب نبهللادبع
 ه١ : ( نابون راقامس نبا ) برع

 4١م: ناكروك ىاتبرع

 5 : ىماشلاكبيأ نيدلا زع

 دعس بنات ) لالج :ريدلا زع

 انس: ( ةلودلا

 «١1؟ : ( هجاولتا ) رهاط نيللا زع

 لت ا

 21١ : ينيوحلا كلم اطع نيدلا ءالع

 مك اا ءال ءالال الك ىلا

 1445556254 26 عض

 ١1ه + ءلخف

 «116: زيربت ىجافمت(ريمألا ) ىلع
 1 ا

 (:16١ دمحنيدلاءاببهجاولتا نبا )ىلع

 اى : نابيكج ىلع



0_0 

 هنييدلا ءالع مالغ نبا ) هاش غلتغ | ءم* ء عه ء؟غ : ( قانيلا ) قانيلع

 ك6 ل5 أضع ؟ىق

 ل ل ل

 ١ 1ع ضو تءل ا ةياكاأة علا

 1م

 ١٠ه :(ريمألا ) ىواعلا دامع

 9غ : ىنيوزقلا رمع نيدلا داع

 151/ : مجننملا نيدلا دامع

 ( لوغأ ردوكست نبا ) لوغأ رمع
 ٠١5 :( ردوكن )وأ

 1 : ىجلكلا ىسع

 (غ)
 /١4107 : ( اقوب نبا ) نازاغ

 ف لفوت ةقاوخأ رندا كار
 علم لم :1١ (رئالجلا

 1 1١

 ناخاقاي [نبناخ نوغرأنب ناخنازاغ
 ؛ 1؟هءا ١٠ه : ناخوك الوه نبا

 ا ات عا ا

 امه

 19 : ( ىنيوجلا

 د( ناكروكى تب رغ ) ناكروك قبرغ
 امعياإلا ىعال

 “5 : ( ناطلسلا ) نيدلا ثايغ

 (ف)

 هيحاص ةلودلا دعس وخأ ) ةلودلا رخ

 157 : ( ناويدلا

 1 ىلاهغصإلا نيدلا 2

 2 ةاره ىضاق (« انالوم ) نيدلارغ

 لنضكسنو

 16 : هاشكرابم نيدلا رك

 و هالك ع1": ىقوتسملا نيدلارخ

 ل0 : ( كلل ) رهجونم نيدلا رك
 ا/ : ( ىضاقلا ) ةاره نيدلا رخ

 .نيدلا سمش نبا (  هللا جرف ) جرف
 1١51١98 : ىنيوحلا دمت

 1 ه9.:(روتك د) دايصلا ىطعملا دبعداؤف
 < : (ريمألا ) دالوف



 دل “5١07

 (قر
 ١١١ : ىجاتخالا راجاق

 1.٠ : ( لجنلا ريمألا ) ىاطتيلاق

 5 ٠١ه :( نآاق ىاتكوأ نا ) ودياق

 شا ل لل

 ؛ ها: 22 ا

 | / اك ةهقعم عع"

 -( ىجاكيإ شيمباق) ىجكيإ شيعاق
 7+ : ناخ نوغرأ ةدلاو

 ؟ب"4 :رذاهم وتريق

 مح : ( دحأ ناطلسلا نبا ) ىجالبق

 :(ىاتخج نب رادياب نب وغل 1 نبا) نابق
6 , 

 ١١ : ( ىجاتخألا ) ىجاتقألا نابق

 نب ودياب نبا (  لوغأ ) قاجبق
 امل/ : ىاقرط

 نب نادق نبا (  لوغأ ) قاجيق
 قم 1 وحيا : ىاتكوأ

 لك ا ااا

 قعع١ه6

 ىجوج ةيرذ نم - لوغوأ قاجبق |
 راق : ١١١

 ١١ه : ( افآ نيسح نبا ) اقوبغلتق

 1١ :(ىجركلانوداصنبا) اقوبغلتق
 (ناكروك )نايون (رومتغلتق) روميتغلتق

 ١7١8 : تاروقتنقلا موق نم

 , 56 : ( قارب ىارعأ نم ) روميتغلتق
 1١5 : ( ناخنوغرأ ةنبا ) روميتغاتق
 1448.689 : ( اقون نبا ) روميتخاتق

 ناكروك زر يككشت ةنبا) نوتاخ غلتق

 1١١ : ( ناخ نوغرأ ةجوزو

01 0 

 الا: هجاوخ غلتق

 ١/١ : هاش غلتق

 1١م١ 616٠41 : نايون ءاشغلتق

 نب ناكوتاوم نب ىروب نبا ) قادق

 45 : ( ىاتنج

 ٠٠ : ( ىاتكوأ نبا ) نادق

 نادك : 1 "111١ءل/اة١

 ١57 : ىجليإ نادق



 د 81/4 سس

 اهم : ىادق

 :( ىجبكتيبلا ىوجاتلا نبا )اقوب ارق

 اا5عىأ

 .تناطاسلا رهص # ( اجارق ) هجارق

 الب والذ ءدح : دمحأ

 :(وك الو نب تومشينبا ) ىاقونا رق
 امة مع

 . ىثسروف رظنا ىشيمورق

 وخأ (  ناهج بطق ) نيدلا بطق
 17/4176: ىلاجيزلا نيدلا ردص

 ا ال" وابو وال

 : ( انالوم ) ىزاريشلا نيدلا بطق

 ااوعا/ ١ ه5 ذنب

 :(ناهرك ناطلس )نادم نيدلا بطق

 ١مم ع5

 : ( كباتألا ) هاشفسوب نيدلا بطق

 7م ا:

 :٠١١ (215١ (لابغخسنق ) لابقحتق

 ل ا ل

 لوم ءلهم ءفكلقو5 ع 6٠؟

 ( ١/5 ؛ اال" ع لكم ع رذجس

 ارك( 26214

 "6م : نامربق

 ٠١ : (ريزولا ) نيدلا ماوق

 نيدلا ردص مع نءا ) كلا ماوق

 .١ : ( ىناميزلا

 نابوق : ١4

 ١8 : نايون ىاب وق
 «الهءلا١ :1١ نآاق ىاليبوق

 2( هميقوز 2” "5ع

 ١ع ا خم

 نوتاخ غلتق رظنا : نوناخ قولتوق

 ١ :اقوب وثوق

 ةجوز -( نوثاخ ىتوق )نوثاخ ىوتوق
 ناطاسلا ةدلاوو ناخوك الوه

 اال ءلؤكم ١همك : دجأ

 ( ةذال اقل اىأ «( همك ءالا؟

 ءلاؤءللا؟ء لل كلو

 ش للا لاب

 ةنباو ناخ نوغرا ةجوز ) فوق
 ٠؟ه : ( اقوبغلتق



 ماوس

 نوثاخ ىوثوق رظنا : نوتاخ توق

 الا لهم ء1ه9 188 : ناحوق

 هب : اقأ ناجروق

 همه : نيجوفروق

 « ه5: (رقودنه نبا ) ىشمروق
 ١١مل ءاط١ة عءالا#

 148 : ( نايونودنه نبا ) ىشمروق
 ( ىشموروق « ىشيمورق ) ىثمروق

 « ٠١١ : قانيلع نبا - ناكروك

 ا7١"؟ ء اذ

 ناخ نوغرأ ةجوز ) ىجاكيا قاتلوق
 ١١6 : ( ناخ نازاغ ةدلاوو

 ىراموق : ١١١195

 لابقجتق رانا : لابقجيوق
 14٠١ ؛ 59 : لوغا ىجنوق

 « ىاترقنق « ىاتروقنق ) ىاتروقنوق

 نبا'- ( لوغا ىاتروقتكنوق
 (ةكعقل 54 : ناخوك الوه

 هل "عليل قلب عقل

 لقا فش وول

 44 : نيجروقوق
 ىجنيوف :١١١١1١8

 :( نا نوغرأ ةدلاو) ىجاكيا شيميق

45 

92 
 آل : هكيحكا

 م.:( دهن اطلسلا ةنبا ) شيمروتلك

 +0 : ىجغوت كجوك
 ١؟١: كوجوك

 م4 : ( دمحأ ناطاسلا ةنبا ) كوجوك

 :٠١١ ىحقونأ كوجوك

 نايون ىاكليا رظنا : اكليا اكوك

 7 20: نوتاخ ىكوك
 مك : ( دمحأ ناطلسلا ةنبا ) كحنوك

 :641١" نايون ىاكروبك

 روقموج نبا -( وشكنيك ) وشنيك
 عقلا عار ع ٠١ : وك الوه نا

 ء ال عوول الامل

 ١14

 "5 : ىاتكوا نب ناخ كويك
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 روميتوكسنم نبا (  لوغا ) ىارك

 امذإءامعد ناخوك الوه نبا

 م8 : ىجروابلا ىارك

 « ةقييداب : ناخاقابا نيناخوتاخيك

 ءضاككل ءلك؟ 2 ال64٠١ :٠١

 الدجيل مإ للك 020ااعم

 ءالكك ءافككم اككم 2( لكي

 ءاالك ىلا" لالا" ع !ا/

 ع االمك« ١1الالع ؤالك ع ا١ا/ف

 امك ا0املاع المع( ااذ

 ءامكم امج ا 0المك ا( ١م

 ارذخذ ء اطمح( امثل

0( 
 هو: نيجال

 نوغرا ريمألا نبا ) ناكروك ىزكل

 ١٠ه :( ناكوك الوه ربصو اق

 اممعواخ علة الاد عالكلا

 )م(
 مب : ( اق1) قوزام

 ١١ه 11١5 : ىجشوتلا قوزام

 :وجيام ١5

 م4 : ( دمحأ ناطلسلا ةنبا ) ونيام

 نب وكالوه ارق نبا ) هاشكرابم
 نب كاكوتاوم نب ىوتوسي
 7ك هد هك ء18 ( ىاتنح

 نب نيدلا دجم ) ريثألا نيدلا دج
 سجل ءاب ءربد: ( ريثألا

 +١5 : ىورلا نيدلا دج

 نب نيدلا دج ) ىتبكلا نبدلا دحي

 ١6١ الو: ( قبكلا

 ١٠6١ : ىنيوزقلا نانموم نيدلا دع

 « اله ءالغ ءالس : ىدزيلا كللا د

 همك ىح مريخ ءالم ا اال كلك

 56ه 255 5ك( م5 ىلا

 الا : كب دمت

 : لسو هيلع هللا ىلص هوس و

 اة 55

 نم دادفب ةنحش ) ىجروكش دمت

 ١8 : ( ناخوتاخيك لبق



 دع 1 كح

 : (دخت نيدلا ءاهب هجاوحعا نبا ) دوم
 اما

 الا ءاه : جاولي دومح

 ١١؟ : ( انالوم ) نيدلا ىبحم

 نوتاخ ىرم رظنا : نوئاخ ىاترم

 ةجوز -(نوتاخ ىاترم )نوثاخ ىل رم
 : تاروقنتلا موق نم ناخاقابآ

 ام/ ء

 اب ا, "6 5 5 : لواغرم

 نير ا

 :( ىنيوجلا نيدلا سمش نبا ) دوعسم
 1١1م١ ا

 « 1٠١ : ( جاوايدومح نبا )كب دوعسم
 نيا ا ل ا ل ل

 (:١ كللا)نالسرا ارقنيدلا خر فظم

 254 2( 55251 : هناورب نيدلا نيعم

 اير وكم

 ١م: ىاتلوغم

 5١م: ( اقوب نبا ) كلم

 ااه ء 11/2: فرشألا كلملا

 ١6 : ناخ كالم

 ( دواد رظنا ) : دواد كلملا

 ٠١8 ؛ هل: ىر ندلا رُخ كلم

 م17 : ( ناخاقابا ةنبا ) هكلم

 ١ه؟ : مجنلا ةلودلا بحتنم

 ١٠١ :(نيدلاءالعهجا ولا نبأ )روصنم

 :(روميتوككنم نبا) اقوي ىلكتنم
 1١66 , ةا/

 نبا - ( رومتوكنم ) روميتوكنم

 ا ١5 : ناخوك الوه

 اا مغ ء2الا8 «5١ مم

 اما ءام

 « 18: ( ىجوج نبا ) روميتوكنم
 هكلنن52؟2ا١ ١ع

 « نآ اقوككسم ) نااقوكنم

 15: (ناخوكنم«ناخوككسنم

 اه : ىربمألا ةلودلا بذيم : ( ىجكتبلا وغلا نبا ) ىاتيركم

 187:بيبطلا روصتموبأ ةلودلابذبم ١عال عا



 45 : ( ىأتنج نبا ) ناكوتاوم

 "7 : ىاتغج نب هيب ىجوم

 :(ناخوك الوه ربص ) ناكروك ىموم

 سو 8: (قارب وخأ) نموم

 عع 3

 (ن)
 ١61١ : ( ةنحشلا ) ودران

 5: : ىجاتخالا ىودران

 7: نيران

 نيران ىحاح“رظنا : ىحاح نيران

 «غ5:دادغب ةنحش ( ريمألا ) رادلوان

 نا

 ١554 #14 : ( هين ) نايون ايان

 هجاولا بنان ) زفصألا نيدلا مجن
 ةحيقم : ( نيدلا ءالع

 ال١ : لوش نيدلا محي

 :1١ مداخللا بيج |

 م5

 ١م ء 1ا/“ : ( ريمألا ) ديب الوم

 :١5 ( ةجاوملا ) ةلودلا بيجن

 : ( هجاولعا ) ىسوطلا نيدلا ريصت
 اذه تك تالءا”علأ

 5 رظنا : نيدلاو هللا ريصن

 +. يدوطلا نرذلا

 - (ريزولا ) ركب وبأ نيدلا ماظن
 فتيسح نيدلا سمش تربا
 ١ هس : ىلاكلعلا

 <1/ : ىهب وألا نيدلا ماظن

 هو

 ١الإ : ىتن

 .4: ( ناخاقابآ ةنبا ) نيجوت

 *# : ىكنرج نيدلا رون

 مع ( انالوم ) ىدصر نيدلا رون

 ١١١ : ىجوغاب ىاكرون

 1١١ :(ىنيوجلا نيدلا سمت نيا)زورون

 *: اق آنوغرأ نبا (ريمألا ) زورون

 كلا ل 1١ لكن ءقع عال

 ل ا ا

 ١مه : اق آ نب رون



 تس حب

 م# : نايوث ( رقودنه ) روق ودنه | م: ( دمحأ ناطلسلا نبا ) ريجاقوت

 ٠ « 5 : ىجوغراي ( ىاغون ) ىاقو
 لضم اما ىلا و

  نادقوب « نادقوت ) نوتاخ نادقو

 :(راتاتلا موق نم ناشوتاخيك ةدلاو

 ادع تعم

 « 55: ( قارب ةجوز ) نوتاشاكو

 همهعه5 ( غا/

 7" : روميتاقوب ةنبا نونا نولون

 نابراسنبا - (لوغأ ىابكين) ىكين
 عم59 ( غ4 :5 : ىاتنح نبا

 ةرهو6 مع

 <. "4 : ( ىكين ) رداهب ىابكين

 ١١١ : ىجشوقلا ىكين

 . نايوث اين رظنا : هين

 (ه)
 نيدلا سمت نبا ( هجاوخلا ) نوراه

 ارك 1" هرذك ءةك :ىني وحلا

 :١ ىربمألا ةلودلا بذهمندللا ةيه

 +١ : (انالوم ) نيدلا ماه
 هو: ودنه

 ١1ه ٠٠٠١ غ١ : نايون ودنه

 ". : ناخ كويك نب وق وه

 اا“ : ىجروق ىالوكو ه

 :ناخوكمالوع نبا (لوغأ) وجالوع
 ١ هءزاأة اا ١٠الى

 اكمءلتتئء عة عال

 ا١5 ١5

 : نوقلوه رظنا : نوكلوه
 نب ناخس ىولوت نب نانركالوه

 اءعةقمال ه 7: ناخزيكتح

 0 ل ا ل

 «ااّمذ( ١١ا/ ( قال قلك ىلح

 اكىلء 55 ءا؟4 ءا؟1؟

 6 : ( ساسريمأ ) وتوقلوه.

 :4:(نايون ىاكلياىخأن با) نوقلوه

)0( 
 1/15 : (رهاطنيدلا زعزبا) هيجو

 5.4. : (هجاوفتا) نيدلا هيجو

 (ى)

 : قارب وخأ  لوغأ ( راسي ) راساي



 ا د

 ةذعةرىلع 6/00٠ مه عم

 ال5١54 .:"عهاإ عمو

 :(نا وبدلا بح اص نيدلا سمت نب ا)ىح

 ١95 ع1

 ١7 : ( روتك د ) باشكلا ىحي

 لوغأ راساي رظنا : لوغأ راسي

 م67 : ( ناخاق انآ ةئبا ) غلتتلوي

 4 : ( ق7 وجاتلا نبا ) اقوبوسيي

 وتغروأ نبا ) .فراكروكاقوب وسي

 موق نمناخوك الوه رهصو نايون

 < 1١8 ءالال ءالت : ( ناي رود

 المع 1١

 5361١1؟ه:(ناخنوغرأن .ا)روميتوسي | نبا - ( تومشوي « تمشب ) تومشي
 ك1: 1 عه : ناخوك الوه

 ا١الهتءيا١ةة + هاله :*ععأ

 م١ : هجيكي

 نبا  لوغأ ( رادوسي ) ردوسيي
 لدملا 2« هي: ناخوكالوه

 ام تاي عرلا داوم
 556 55 : روسي

 اب : نايون روسي | :(كيباتألا) روث (نيدلا بطق) هاشفسوي

 اأا"ؤ«غ؟

 :روميتالوي 61٠١/1١

 : (ناخاقايآ ةدلا و) نوتاخ نيحنوسي

 هاب الذ ع5 عه



 مل ؟؟قاضص

 ةنكمألاو نادلبلا - *

 )٠2 600 مورلا نزرا : /١10
 1١55 168 ١55 : ةينوغرألا : ( جافآ زوي ىحاون نم ) روش با

 « ٠١4 : ( نييارثسا ) نيارفسا له

 الام علم ش +١6 :زاخمأ

 ١.٠ : ركشا 0 5”: ناتسلبا

 ؛ 716542 1* : نابفصا ٠١6 : رببأ

 اك ءله1 للهلال 1و لا: ( طالخ) طالخأ

 وب : حقا هم , "م ع+ : ناجيبرذا

0 
 ع

 :( نوزق ىحاون نم ) هجاوخ قآ 5ك تلال الالة : نآرأ

 ش انكعفطنس | 1و مايو سم وسل

 ١4 :وسقأ | ء1مه ءرلرع غاب عر

 34 11/15 : ( غاطالا ) غاتالأ | امل لامك

 ءلظ لدأ تم 2 386: شيجرأ

 الالمعي أل لام نري اذه 147/3184 ٠3م : لييدرأ

 امل علاق 14 : نزرا

 ( جيراوتلا مماج 16 )



 مسا 50د

 :+١6 برغملا رحب +: زربلا

 هذيع هه 1 ٠# : ىراخي ازاله ق5 : ناتلا

 “١7 : ناشخدب هم : هيوُمآأ
 اذ ناعاوب انك ء 1س : ( ةنيدم ) رحأ
 |. : ماطسب كه : ( مورلا ىحاوت نم ) جوا

 ري 3/5 : ةرمعبلا ال١ 1١« : ناجوأ

 :رواجوأ ٠١١
 يمرر ع سسوس ىك : دادخ

 * : وما ل5 : تنراربأ
 لمع عقذ  ةليككتعلم ىلع

 لعل عوازم م مال ماذا

0001 0 
 ابو

١6145٠ 
 :

 امم ١١5 : ىرسك ناوبا ا|ه؟عزومءعاةةذعل
 9 مهين زن لل نك كا : مورلا دالب (ب)

 ايات 1

 ان نر اما 6 نسقوأ

 مس عما عم 5 : قيلاب شي ١/ : ىزوريب غاب اا غاداوب سوي 27 : ىرأب
 5 هه لهو و19 17 :راوسأبب ودع و٠ : نآرا ”هجفاب .

 امل ءامك ا

 ٠١5 : ناغوم راوسليب هه : نادوبك رح



0 

 (ب)
 ١97 : باجنيلا

 6" : ةاره ككدشوب

 ْ (ت)
 اكأ هيلة 5117 : ربربت

 1 1 يف ف د

 0 ا ل

 لمزأ لاا

 وام لككيأإ ةدعز ةالعك1 هك

 ام لمان 1ك االا

 امامك

 هه: جات

 ؟1 ء 18: ناتسكرت

 .١/8 : (زيربت لاعأ نم )وست
 ١8 : سلفت

 ١" : ( جرم ) سالت

 ٠٠١ :( رهن )روك

 ل : هشك

 اهم : قانيوت

 (ج)
 مرجاج : 154617١5

 "5 : زربلا لابج

 (”+ : ساحس ليج

 < : ناتسزكل لابج

 ١85 : راكه لابج
 ناجرج : 14 «2 :٠١5

 اه قل م5 ههيءلال قى: وتانح

 ادع امك

 141 : ( ةرطنق ) ناغج

 ١4 : ناروم ناخخ

 ٠١ : (رووان ) روان ناغج

 ١٠١٠م : داب الاح

 ديروح : ١١5

 اخت قرفرأ قسوع
 5ا/ « "4 : ناروحق وج

 هكاأاز 5( اه ( !١؟ : نوحيح

 700 0 ا ا ل ا

 للملا سلا لل

 ناليكرظنا : ناليج

 ج)
 48 45: جاج



 السل 7 سل

 (ح)

 50 : ( ربت ) نآك مارح

 >4 : ةيناغوك نصح

 #2 : صمح

 (عغ)
 مل؟ :روباخلا

 +١١ : نيدلا رخ خيش ءاقناخ

 امل ء؟1 ( 1م ( اطخلا زاتخا

 ١م: نكتخ

 1:4 ُ ع5: دنحخ

 ام ءلالك1هءا ع1 ؟ و : ناسارخ

 اننا ل

 كاب حهؤيئيورزينة مءعئ5 2 عك

 النا تقي قال خت الا/ ال

 لالا ف ل ل ول

 ,لالك ءلالم ءاكك 2المك

 املء الالم

 اؤإل ءز8٠٠ : ناقرخ

 . طالخأ رظنا : طالخ

 فاوخ :١7

2 
 55 : نايسوس راد

 ١6٠ : ةنطش راد

 : ( رووا: تيالد ) رووا نالاد

 ام

 ا غةيزءقيؤ ءال : ناغماد

 46 : هلحد

 ىهعاك# 1121521523: دلشبرد

 1١ ههء164 نخل

 8 : قاحبق دتب رد

 ا : دنوامد

 قشمد : ٠١54

 ل ا : ركب رايد

 ٠ 211 الكر ؛( ككيراكملا للك

 ا

 161 : ةعيب ر رايد

 ملأ :ريب ريد

6 
 ندي : لسم طاب

 ريا : ماشلا ةبحر



 دل مو

 :( قولروقوس«قولروغوس ) قولروغس 75 ١ ةك تلك اعمال : مورلا

 عادا" 155 ١ 1*5 هالك

 المع اال رو

 اك

 "21١541١ ىق فحل : ىلا

 اامةءلعمعل اب

 )نر
 186 : ( رهن ) بازاا

 (س)

 هواس : ١9:61

 "7 : راوزيس

 5١؟ : ( ةيحان ) ساحس

 ال؟ : ناتسحس

 :وارس ١١4

 ١5. :وتاب ىارس

 ١6١ : ةيرفلظملا ىإرس

 14٠ : نارأ ىف ةيروصنملا ىارس

 ١١ : سخرس

 .٠١9 : (ةيرق ) هخرس

 قلكقت ال585 1165 ( ١ ؟ يقلب

154 

 ةيناطلسلا : ١55

 7 : ساملس

 دنقرعس : ١9546215

 نائمم : 1١8

 27 : راحتس

 ممم ١ دنسلا

 ١م : ناكستس

 0 نامدرك لهس

 . قواروغس رظنا : قولروغوس

 ا 17 :وتكوس

 فق" ءةكع العا * : هوك هايس

 امءءلة+

 نوحيس :1١8

 ااا اكلاا : ساويس ا

 (ش)

 ١هه : نارباش



 سل اس

 ا لا ا ماشلا

 ا١الدعأ ةمض قة هك ول ضنك

 اك هالء1 ه5 : زي ربت ( ش) ماش

 ه٠ : دور هاش

 ة؟ مه : لتوهاش

 ا18/ : ناغروبش

 ةيعا 415 : ( ناوريش ) ناورش

 اقع ١١1ا/ ءاله "4 :زايورش

 اذكعا هم

 ١م : ىخامش

 135: ( مث ] بنش

 اهيل ةكيأل ءحمالأ :ةاريخ

 115 : هوكريش

 (ص)
 ١١غ : نباص

 مه : هنيج ءأرحص

 ا : دغصلا

2 
 7 وعسل: ناقلاط

 < : نوزبارط

 ٠١ : ىرلا نا رهط

 1١5211699 : سوط

 (ع)
 ٠١8 : ناجرح ةيلداع

 و سم سس سس ل : قارعلا

 ال584١ 1117 الا تروم مم

 اني

 952١7 : ىمحعلا قارعلا

 ا

 (غ)
 "ال : ةحرغ

 مكء معه ؛ ( نينزغ ) ةنزغ

 ىا/ : روغ

 (ف)

 ولا ءا/ة الا ءا/ 1619 : سرأف

 ا ا

16 

 م5 : بايراق

 ١ 1م : تارفلا



 سو

 ةرهاقلا : ١55

 :١" (ةيالو ) قاجبق

 14.٠ :(رك رهن فافض ىلع) غيلاب غلتق

 غابارق : ٠١١

 : ( ركر بخ فافض ىلع ) لاجارق
 اكوام

 ١ةةءئغاى#ثال : وسارع

 ٠٠ : هريش نايرق

 145 : ( رب ) نامرق

 عادم غ1 : نيوزق

 ليفت

 7م: ةدحالما عالق

 اتا مورلا ةعلق

 هم: هيوما ةعلق

 ١5.658 : زب ربت ةعلق

 545:9 : تاقوت ةعلق

 ؟؟ : راسيخ ةعلق

 م٠ : اييلز ةعلق

 4١ا/ : فاشك ةعلق

 تالكةملق : ١١١

 اكن

 ١١1١و : ناجوق

 1761 11/64 : سموق

 ءاا 5241 ١ميسو : كنالوأ روقنوق

 ١55612٠

 8+ : هنايم لييدتنوق

 <؟ : ةيرصيق

(3 
 ناشأك : 16١

 :شوبلاك ١15411١1٠١5

 ٠١ : ةماح دوبك

 لة كيال : ( ربع ) رك

0 

 | ةيق» : ناتسدرك

 “ل مع نامرك

 هوي وب: شك

 فاشك : 424/١

 ٠٠١ : هوك تالك

 قى : كحتك



 سل م سس

 : (زاريش ىحاوض نم ) رز كشوك
 ١ع

 ةيناغوك نصح رظنا : ةيناغوك
 اداه: ( رهن ) هركرك

 (ك)
 7 : ىراب وامك

 ني ا :١4 ناتسجرك

 اا مع "خالك

 ١ 4 ةيعما/ : هوكدركا

 ناجرج رظنا : ناك

 لا :رابلك

 1١ :زيكست هجكرك
 لاب : ناليك

00( 
 5 : ناتسركل

 )م(
 1١" : نيجام

 «ز56١ 21١ 1١441١ : ناردنزام

 ا١؟ميالزال عل ٠٠و ع هين لك

 45525« 15 12: ربغلا ءاروام

 عك الك

 م8 : ةيبلحخلا

 م4 : لوح

 5: نايسوس رادب مالسلا ةئيدم

 «١؟5 «ةع مع ( هه: ةغارم

 اع 0156

 51684 : ناكدار جرم

 مرو:م/1١

 م5258 : سيغداب جورم

 "7/65: قوجورم

 9 : ساسم

 سم طابر رظنا : لسم

 واه هحعأ هععامل : نازأ ىتشم

 ه : ناردنزام ىتشم

 « الم عام يال 6051 : رصم

 ١5541١١١ ةال عمل

 اب 186+ : غاتالأ فيصم

 ١6٠١ ل89 : قولروغس فيصم



 هس ؟

 ١5 : ككنالوا روقتوق فيصم

 ١55 : رآل فيصم

 51 : ةيطالم

 انها سو ::(ىالقنم )التكنم

 م6 2مل# الت : لصوملا

 ١؟ : ناغوم

 1١45 27/5 ءزا/ : نيقرافايم

 )نر
 م٠ : سومان

 184 : ناوحخن

 هوي ع5: بشخت

 و١ : وناغن

 ١مل: ( رم )وت
 ٠ ع + : روباسين

 زورمين :1١

( 
 عجم شحم سيطر و سس عسأ : ةأره

 ااا يلي ياكل ع 0

 179: ( ةريزج ) زومره
 ١ : دور هونره

 امع 18٠ : دورتشه

 الب ىلع : ناذه

 ا هال 6 : دنملا

 )و(

 9ع : طساو

 ا١هك: ناو

 ٠١ : نيمارو

 ا١هك: ناطسو

 7“ : ةرب جلا ةيالو

 (ى)

 16م١ ءلك؟ؤب بتال اا درت

 الكي جافا زوي



 د ا

 ممآلاو لئابقلا ب ©

 (ج) )00(
 ١8/6107 : ىاتغجلا « ةيئاتنج رس: كارثألا

 رز #١١ سر : نمرألا

 <, : مورلا سك دعم : داركألا

 (س) ١/٠١ : تالروا

 55غ ه : سودلوس ١م ملءال: تاربوأ

 (ب)
 م8 : نويماشلا ْ رين : ثواياب
 (غ) هه : ( قارب عابتأ ) نويقاربلا

 ك5 : روثلا | .١2 : نونذوبلا

 2( قر (تز
 ١76 : ( نوينامرقلا ) نامارقلا ١/٠ مم : (رتتلا ) راتاتلا

 ١1ه فحل :( انوارقلا) ةنوارقلا اله 55 : ناكرتلا

 الة علك (ج)

 هلغ5 : ( تاروقنوقلا ) تاروقنتلا | ء٠١٠ ء» : ( نورئالجلا ) ريالجلا

 اا ع لح زايو ,وعرس وسو وسع



 ناحل قدح

 ة؟91 2414 مك عع ءاذ كر

 ١11 41 علم 1+ < 3؟5 : تيارك

 < 1542 ]ه5 6 158 4 140 (ك)

 اذا لمع عزاب انهع #1٠ ىو: جرعلا

 (ن) )0)
 *؟ : ىراصنلا 154 :روللا

 الب ءاللإ عال : نوي ردوكتلا 1 )م(

 (هز زكا 1١ عمال ء ١4 : نوماسملا

 م6 1/: ( نيشوا ) نيشوه ملأ ىلا «الال 255 : نويرصملا

 (ى) هذ ومدي ل ,"* 3ع : لوغملا

 ١51 : دوبملا | دك 2 دع كك ءعكلوع وع



 كلم

 «رووان نالد»مضومب «رووان نالدب»و






